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24-HODINOVÁ BUBO 
ASISTENČNÁ SLUŽBA

BUBO nikdy nespí. Cestujeme s vami 
v ktorýkoľvek deň v roku, v ktoromkoľ-
vek časovom pásme. Neviete nájsť svojho 
šoféra? Stratili ste pas? Neviete sa pri-
pojiť na internet a chcete poslať odkaz 
domov? 24-hodinová asistenčná služba 
sleduje vaše cesty vo dne v noci a vždy je 
pripravená pomôcť.



Neustále sa pre  
vás zlepšujeme.
Nový program nájdete  
pri množstve našich  
osvedčených zájazdov. 



#lovcizazitkov

foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Víťazná fotografia Slovak 
Press Photo 2018 



História
Prešli sme kus cesty. 
Tešíme sa na to, 
čo nás čaká ďalej.

PRÍBEH BUBO: Mladý lekár Ľuboš Fellner si 
v novembri 1989 odstrihol na pamiatku kus 
ostnatého drôtu zo železnej opony a v sto-
pách 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 ča-
soch ich blízki pochybovali, či sa vôbec vrátia.

Bubo bubo je latinsky Výr skalný a sova je 
v mnohých kultúrach symbolom poznania a fi-
lozofie. 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 kaž-
dom 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 18 rokmi sa BUBO stalo najväčším 
slovenským organizátorom zájazdov a toto 
prvenstvo si každoročne udržiava. Násobí svo-
je 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, 
Srí Lanky, Thajska, Vietnamu, či špecialít ako 
Laos, Tanzánia, Tahiti či Antarktída. Diplomy 
a certifikáty zbiera BUBO aj od veľkých letec-
kých spoločností, ktorých skupinových leteniek 
je vo väčšine prípadov najväčším slovenským 
predajcom. Napríklad väčšina Slovákov, ktorá 
letela k Mount Everestu, si svoje letenky vyba-
vovala cez BUBO.

No nie zo všetkých prvenstiev profitujú iba 
klienti. Dôležitou súčasťou jeho progresívneho 
prístupu k cestovateľstvu je charita, ktorou 
BUBO pomáha mnohým panenským desti-
náciám 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 destinácií a vzde-
lávania sprievodcov v BCA (BUBO cestova-
teľskej akadémii). Práve prieskum a neustá-
le vzdelávanie považuje za dôležitý faktor, 
ktorým sa odlišuje od ostatných cestovných 
kancelárií. Výsledkom sú intenzívne zážitky, 
ktoré sprostredkúva práve vám.

Pozrite si našu  
históriu v obrazoch 
na našom webe

www.bubo.sk/historia
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Tak znie motto školy, ktorá má vo svojom 
logu sovu (bubo bubo) ako symbol múdrosti 
a poznania. Naši sprievodcovia sú tí najsces-
tovanejší Slováci, akých stretnete.

Na lúke v Drietome sa vždy zíde celý svet. 
Rozprávajú sa islandské vtipy, diskutuje sa 
o otvorení nového mrakodrapu v Šanghaji 
a priateľsky sa doťahuje, kto videl na safari 
viac zvierat a komu preskákalo cez cestu viac 
klokanov. Aristoteles tvrdil, že skúsenosť je 
zdrojom poznania, a presne tomu veríme aj 
my. Preto sme prví, kto skúša naše nové des-
tinácie a z našich skúseností potom profituje 
náš klient.

Hľadanie pevnej a nemennej pravdy býva 
ťažké. No iba do takejto jasnej pravdy sa 
môžete bez obáv ukotviť. S istotou dobrého 
ukotvenia ľahko vyleziete vyššie a trúfnete 
si viac. A potom si vás všetci všimnú. Presne 
o tom je ten rozdiel.

Veríme, že aj táto snaha o „čosi navyše“ nás 
odlišuje od konkurencie. A je tým dôvodom, 
prečo si 90% Slovákov pre svoju poznáva-
ciu a aktívnu dovolenku vyberá BUBO. Naši 
klienti cítia, že naši sprievodcovia sú najlepší 
a neustále nám to aj potvrdzujú.

BUBO SPRIEVODCA 1. Prvé výberové kolo: z 800 
záujemcov vyberáme po osobných 
pohovoroch najväčšie talenty

2. Druhé výberové kolo: Počas 
týždňových testov a diskusií prejdú 
len tí najlepší

3. Zaškolenie: BCA a úvodné skriptá 
vrátane metodiky a didaktiky. 
Veľmi náročné skúšky.

4. Prvý rok sprevádzania: Guru 
vedie svojho žiaka a supervízor 
kontroluje.

5. Aktívne sprevádzanie a ďalšie 
vzdelávanie: každoročné školenia 
BCA v oblasti histórie, geografie, 
kulinárstva a bezpečnosti. Najmä 
na konkrétnych príkladoch 
a prípadoch z praxe.

6. Celoživotné vzdelávanie: Najlepší 
cestovatelia učia najlepších

 
Profesionál

 
Organizátor

 
Režisér cesty

 
Studnica vedomostí

 
Dramaturg

 
Lovec zážitkov WWW.BUBO.SK/BCA

Najlepší učia najlepších
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VIAC ZÁJAZDOV NA WWW.BUBO.SK
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MALDIVY

MONGOLSKO

NEPÁL

OMÁN

PAKISTAN

RUSKO

SAUDSKÁ ARÁBIA

SEVERNÁ KÓREA

SINGAPUR

SPOJENÉ ARAB-
SKÉ EMIRÁTY

SRÍ LANKA

TADŽIKISTAN

TAIWAN

THAJSKO

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

VIETNAM

VÝCHODNÝ TIMOR
ÁZIA
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Začnite spoznávať exotiku na tejto krásnej ceste 
juhovýchodnou Áziou. Z mesta anjelov, ktoré naozaj 
nikdy nespí, na najkrajšie pláže Ázie. Z buddhizmu cez 
priateľský islam Malajzie na ostrov, kde sa svet točí 
okolo peňazí a poriadku. Gurmánske zážitky a 25 rokov 
skúseností na našom najpopulárnejšom zájazde.

01

Thajsko, Malajzia, Singapur

  Odlet z Európy do Ázie. Prílet do hlav-
ného mesta Thajska. BANGKOK: ubytovanie 
v hoteli Royal. ⭑⭑⭑ ubytovanie v centre Bang-
koku so skvelou polohou, ktorá nám ušetrí 
presuny po Bangkoku trpiacom dopravnými 
zápchami. Po ubytovaní vyrazíme na ob-
hliadku okolia. Kaviarničky, bary, zmenárne 
a obchodíky na najživšej bangkokskej uličke 
Khao San. Večer pre záujemcov ženský cirkus 
na Patpongu v najvykričanejšej štvrti celého 
Bangkoku. Všetkým odporúčame vynikajúcu 
travesti-show Calypso, výpravné kabaretné 
vystúpenie. Cestou z Patpongu sa ponahá-
ňame na tuktukoch. Aklimatizácia šokom!

 Klimatizovaným autobusom sa vydá-
me k plávajúcim trhom Damnoen Saduak, 
vzdialeným od Bangkoku sto kilometrov. Tu 
sa budeme po vodných kanáloch plaviť na 
rýchlych motorových člnoch. Predavači pria-
mo z lodiek vám ponúknu vyprážané banány, 
kokosy, mango a rambutany, ale aj sušené 
exotické korenia. Zažijete jedinečnú atmosféru 

 ÁZIA

tradičného trhoviska. Damnoen Saduak patria 
k posledným zachovaným plávajúcim trhom. 
Oblasť Ratchaburi je preslávená rezbármi 
a umelcami, ktorí z tíkového dreva tvoria ne-
uveriteľné umelecké diela. Známy most cez 
rieku Kwai v Kanchanaburi vychutnáme počas 
plavby po rieke spojenej s exotickým obedom. 
Najvyššia buddhistická stavba sveta Nakhon 
Pathom, kde si za vyzváňania buddhistických 
zvončekov vysvetlíme, o čom buddhizmus 
vlastne je. Návrat do Bangkoku. Večer indi-
viduálny program.

 Pre záujemcov je pripravený celodenný 
výlet do bývalého hlavného mesta Thajska 
AYUTTHAYA. Mesto, asi sedemdesiat kilo-
metrov severne od Bangkoku, bolo centrom 
krajiny celých tristo rokov, kým ho nevyplienili 
Barmčania. Bangkok vznikol až neskôr. Chrá-
my Ayutthaye dnes predčí snáď len barmský 
Bagan. Okrem zvyškov kráľovského paláca 
s troma zachovanými stúpami, uvidíte hlavnú 
stúpu a chrám, ktorý bol akýmsi Vatikánom 

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Najkrajšie pláže Thajska

02 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Na plávajúcich trhoch

THAJSKO ∙ MALAJZIA ∙ SINGAPUR

Stretli sme sa na 
Slovensku s typicky 
neslovenským 
prístupom. Ste skvelí.

Michal a Zuzana
Kubovčíkovci
herci
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schopné rásť aj v brakickej, aj v slanej vode. 
Ich koreňový systém je nepreniknuteľný a je-
diná možnosť sú práve kajaky. Dokonalý deň 
v unikátnom prostredí býva najobľúbenejšou 
aktivitou na Krabi.

 Voľný deň, ktorý môžete venovať oddychu, 
alebo niektorej z ponúkaných aktivít. Môže-
te ísť na rafting, liezť po skalách a feratách, 
potápať sa, alebo absolvovať kurz varenia 
thajských špecialít. Možností je viac ako dosť 
a sprievodca vám pomôže si vybrať.

 Ráno odchod do Malajzie. Celé doobedie 
strávime na thajských cestách až na hranič-
ný prechod Sadao. Pokračujeme do Malajzie. 
Všetko sa zmení. Náboženstvo, vzhľad ľudí, 
atmosféra. Krajinu úsmevov vystrieda priateľ-
ský islam. Pokračujeme na ostrov PENANG do 
hlavného mesta ostrova GEORGETOWN. Uby-
tovanie v kvalitnom ⭑⭑⭑⭑ hoteli v centre mesta 
a potom zážitková jazda nočným mestom na 
cyklorikšiach. Na miestnom trhu ochutnáme 
špeciality, na aké by ste si doma netrúfli.

 Doobedná prehliadka Georgetownu, ktorý 
je na zozname UNESCO, a vniknutie do mul-
tikultúrnej spoločnosti Malajzie (moslimovia, 
taoisti, hinduisti, kresťania). Prejdeme sa pešo 

02

Thajsko svojimi plážami láka. Kokosovníkové 
palmy sa skláňajú nad belostnými plážami 
a z tyrkysového mora trčia ostrovčeky v po-
dobe dračích zubov. Základné ubytovanie 
a ⭑⭑⭑⭑hotel za doplatok sú dve minúty od 
pláže. Gurmánske špeciality – grilované ba-
rakudy, mečúne, homáre, krevety, polievky 
podávané priamo v kokosovom orechu. Dáte 
si ušiť hodvábny oblek, či kostým na mieru? 
Nasledujúce dni sú oddychové, pre aktívnejších 
máme pripravený program. Program jednot-
livých dní môže byť zmenený podľa aktuálnej 
situácie. Už dnes môžete zažiť prechod prale-
som na slonoch, ktorý je v cene zájazdu.

 Výlet loďou na okolité pláže a  ostro-
vy v cene. Postupne navštívime pláž Phra 
Nang s  jedinečnou jaskyňou a ostrov Poda 
s nádhernou plážou a úchvatnou krištáľovou 
vodou. Ostrovy Chicken a Tup sú za odlivu 
spojené piesočným chrbtom a za prílivu sú 
to samostatné ostrovy. Príjemný oddych na 
nádherných plážach Andamanského mora.

 Pre aktívnejších je pripravený výlet na 
magicky krásne súostrovie Phi Phi. Na Koh 
Phi Phi Leh sa pozrieme na takzvanú jaskyňu 
Vikingov, kde žijú morskí cigáni, za odlivu sa 
okúpeme uprostred skalnatej lagúny a po-
zrieme sa na preslávenú pláž Maya. Na Koh 
Phi Phi Don si dáme obed a podľa záujmu sa 
okúpeme, ochutnáme rolovanú zmrzlinu, alebo 
nakúpime suveníry. Krásny Bambusový ostrov 
bude možno najkrajšou plážou, na akej ste sa 
kedy kúpali.

 Ak máte radi prírodu a vodu, určite sa 
nechajte zlákať výletom na kajakoch svetom 
mangrových lesov. Na kajakoch sa pokojným 
tempom poplavíte okrajom zátoky do jedi-
nečného lesa. Mangrovy sú stromy, ktoré sú 

Ayutthajskej ríše. Bývalé výcvikové slonie cen-
trum doteraz funguje a vy máte možnosť sa 
odfotiť a nakŕmiť ceremoniálne slony. Samo-
zrejme, nevynecháme ani chrámový komplex 
Wat Maha That, kde je asi najslávnejšia podo-
bizeň Buddhu, zarastená do koreňov stromu. 
Kto sa nepridá, môže preskúmať individuálne 
čínsku štvrť, oddýchnuť si v parku Lumpini, 
pozrieť si modernú tepnu Silom Road. Mo-
derná štvrť ponúka možnosti nákupov, alebo 
vyhliadku z jedného z najvyšších hotelov sveta, 
Baiyoke Sky. Máte na výber z viacerých mož-
ností: od 76. poschodia s barom, 81. poscho-
dia s luxusnou reštuaráciou po 83. poschodie 
s hudobným barom. Alebo pôjdete na luxusnú 
večeru na streche The Dome at Lebua, kde vás 
osloví viacero reštaurácií.

 Dnešný deň je venovaný historickým pa-
miatkam Bangkoku. Chrám Wat Pho s naj-
väčším ležiacim zlatým Buddhom v Thajsku 
a preslávenými školami masáže (ktorú si, 
samozrejme, môžeme v Thajsku vyskúšať), je 
len začiatkom. Navštívime aj Wat Arun, ktorý 
stojí na mieste, kde vznikla nová ríša po páde 
Ayutthaye. Najdôležitejšia je návšteva Krá-
ľovského paláca. Tento palác je drahokamom 
medzi obdobnými pamiatkami. Rozprávková 
výzdoba a architektúra vo vás zanechá silný 
zážitok. V najkrajšie vyzdobenom chráme Wat 
Phra Kaew je umiestnený symbol Thajska - 
Smaragdový Buddha. Malá soška, ktorá vďaka 
svojmu príbehu znamená tak veľa pre celé 
dnešné Thajsko. Odchod nočným komfort-
ným autobusom do Krabi alebo transfer na 
letisko a odlet na juh. Pre tých, ktorí zvolia 
pohodlnejší letecký presun, už prvá noc pri 
Andamanskom mori.

 KRABI: je právom považované za miesto 
s  najkrajšími plážami juhovýchodnej Ázie. 

Kokosové palmy sa 
skláňajú nad belostnými 
plážami a z tyrkysového 
mora trčia ostrovčeky 
v podobe dračích zubov.
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po historickom centre mesta od pevnosti 
Cornwallis, okolo dvoch radníc k najstaršie-
mu anglikánskemu kostolu v  juhovýchodnej 
Ázii. V  Little India navštívime taoistický 
a hinduistický chrám, ochutnáme ťahaný čaj 
a vstúpime do čínskeho klanového domu. Pre-
hliadku zakončíme ochutnávkou kávy (skúsite 
cibetkovú?) neďaleko Jetty – domčekov chu-
dobnejších obyvateľov na koloch nad vodou. 
Odchod do KUALA LUMPUR. Prichádzame 
k  jednému z najdôležitejších hinduistických 
chrámov mimo samotnej Indie, po dlhočizných 
schodoch vystúpime do jaskýň Batu. Večerné 
nákupy a exotická prechádzka okolo Petronas 
Towers, najvyšších dvojičiek na svete. Nočnú 
Kualu si dôkladne užijeme.

 Prehliadka hlavného mesta Malajzie po-
kračuje. Najvyššie mrakodrapy uvidíme aj za 
dňa, národná mešita Masjid Negara, mešita 

Masjid Jamek na mieste sútoku (Kuala Lum-
pur = bahenný sútok). Námestie Merdeka 
s vysokým vlajkovým stožiarom. Na mesto 
sa pozrieme z vtáčej perspektívy, z televíz-
nej veže Menara KL. Po obede, kde si budete 
vyberať zo všetkých chutí Ázie, pokračujeme 
ďalej na juh. Obrovský rozdiel oproti thajským 
dedinkám. Prejdeme hranicu a sme na ostro-
ve. SINGAPUR: ubytovanie opäť v kvalitnom 
hoteli. Prehliadka vysvieteného singapurského 
Manhattanu počas plavby po riečke Singa-
pura. Ak vládzete, poďte s nami obdivovať 
vysvietené superstromy v Gardens by the Bay.

   Kvalitná spoločná prehliadka mesta 
prenajatým autobusom. Britská koloniálna 
štvrť, čarovný Chinatown, hotel Marina Bay 
Sands, Gardens by the Bay a Merlion Park so 
sochou leva. A čo potom? Najčistejšia indická 
štvrť na svete? Alebo kúpanie na najjužnejšom 

03 04

05 06

bode juhovýchodnej Ázie. Budete nakupovať 
na najluxusnejších miestach planéty? Pozriete 
si podmorské akvárium? Ochutnajte typickú 
singapurskú stravu, alebo sa najedzte v najlac-
nejšej michelinovskej reštaurácii na svete. Vo 
večerných hodinách odchod na najmodernejšie 
letisko planéty. Prílet domov.

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Bazén hotela Marina Bay Sands 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Modlitby buddhistov.

05 foto : Robert TARABA — bubo 
Phra Nang, Krabi

06 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Rybičky nám zobú z ruky
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Kuala Lumpur

Penang

Krabi

Kwai
THAJSKO

MALAJZIA

Singapur

Bangkok

BUBO+
Skúsenosti dlhoročne 
najväčšieho 
touroperátora na Thajsko
⭑⭑⭑⭑ hotely v Malajzii 
aj v Singapure 
s raňajkami
Množstvo 
nezabudnuteľných 
zážitkov na základe 
našich skúseností
Prepracovaný program 
od roku 1997

15 dní od 1 480 € / do 2150 €

26. 12. 2018 → 09. 01. 2019
11. 01. 2019 → 25. 01. 2019
25. 01. 2019 → 08. 02. 2019
08. 02. 2019 → 22. 02. 2019
22. 02. 2019 → 08. 03. 2019
01. 03. 2019 → 15. 03. 2019
15. 03. 2019 → 29. 03. 2019
29. 03. 2019 → 12. 04. 2019
17. 04. 2019 → 01. 05. 2019
03. 05. 2019 → 17. 05. 2019
07. 07. 2019 → 21. 07. 2019
26. 07. 2019 → 09. 08. 2019
09. 08. 2019 → 23. 08. 2019
27. 09. 2019 → 11. 10. 2019
11. 10. 2019 → 25. 10. 2019
25. 10. 2019 → 08. 11. 2019
08. 11. 2019 → 22. 11. 2019
22. 11. 2019 → 06. 12. 2019
06. 12. 2019 → 20. 12. 2019
26. 12. 2019 → 09. 01. 2020

Nakamanda

PLÁVAJÚCE TRHY
Najviac lodiek na plávajúcich trhoch v Thajsku, 
na ktoré prídeme štýlovo na motorových čl-
noch. Popri nákupe suvenírov určite ochutnajte 
autentickú thajskú kuchyňu.

GURMÁNSKE HODY
Radi vám rezervujeme stôl v reštaurácii na 
streche mrakodrapu s výhľadom na nočný 
Bangkok. Nebojte sa však ani pouličných stán-
kov alebo najlacnejšej michelinky na svete.

NEOBÝVANÉ OSTROVY
Celodenný výlet na ostrovy v Andamanskom 
mori máte v cene. Užite si thajské pláže ak-
tívne. Leonardo di Caprio, James Bond a Jo 
NesbØ sa predsa nemôžu mýliť.

VÝHĽAD Z BAZÉNA
Záver cesty vo veľkom štýle. Pohľad na singa-
purskú panorámu z vášho bazéna na streche 
hotela Marina Bay Sands. Rezervujte si izbu 
v ikone Singapuru.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

⭑⭑⭑⭑⭑
Resort & Spa

Thajsko

Spríjemnite si pobyt pri Andaman-
skom mori jedným z najlepších 
hotelov thajských pláží. Strávte 
5 nocí v kvalitnom hoteli Naka-
manda, ktorý leží priamo na pláži, 
v pokojnom prostredí, približne 
osem kilometrov z dedinky Aonang 
a je súčasťou siete Malých luxus-
ných hotelov sveta. Hotel s vý-
borným spa a s veľkým bazénom 
je zasadený medzi mangrovými 
lesmi, všetky bungalovy majú svoju 
vlastnú terasu, nábytok v tropic-
kom thajskom štýle a vybavenie, 
aké čakáte od luxusného hotela. 
Vyberte si vilu s vlastným bazé-
nom či jacuzzi. Preneste sa s nami 
do pokoja teplých thajských veče-
rov. V cene BUBO Premium máte 
každý deň spiatočný transfer do 
dedinky Aonang.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL PRI MORI
210 €
osoba / 5 nocí

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL NA PLÁŽI
360 €
osoba / 5 nocí

Bangkok  → Krabi
150 €

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
a ⭑⭑⭑⭑ hoteloch
6 x raňajky (3 x 
v Bangkoku, 2 x v Malajzii 
a 1 x v Singapure)
prenajatú dopravu
BUBO-sprievodcu 
a miestnych sprievodcov 
podľa potreby
množstvo prehliadok 
a výletov
celodenný výlet na ostrovy 
v Andamanskom mori
celodenný výlet do 
okolia Bangkoku
jazdu na slonoch
všetky vstupy do 
pamiatok podľa programu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, stravu 
(okrem uvedenej), poistné, 
vstupné mimo uvedených
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PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

Thajsko – najkrajšie more Ázie

Thajsko, Singapur

Zadná India

Bangkok, Krabi

Bangkok, Koh Samui

Nakamanda

2 prelety už v základnej 
cene šetria čas vašej 
dovolenky
Predĺžený pobyt na plážach 
Andamanského mora
Jazda na slonoch, výlet na 
opustené ostrovy v cene
Využite naše skúsenosti. 
Sme tu od roku 1997

Najbohatšie skúsenosti 
v juhovýchodnej Ázii
⭑⭑⭑⭑⭑ Nakamanda 
na 6 nocí v základnej cene
Pohodlný prelet z pláže do 
Singapuru v cene
Bohatý aktívny program 
v Thajsku v cene

20 rokov príprav aktívneho 
programu v Thajsku
Plná penzia na severe 
v cene, jazda na slonoch aj 
na pltiach v cene
Na cestu z karenských 
dedín k mrakodrapom 
Singapuru treba skúsenosti
⭑⭑⭑⭑ hotely v Malajzii 
a v Singapure ako bonus 
pre vás

Skvelá cena s bohatým 
aktívnym programom
Slovenský sprievodca po 
celý čas
Množstvo zážitkov, 
poznania 
aj oddychu
Výber z hotelov podľa 
vášho výberu

Program nabitý poznaním 
v Bangkoku
Pomôžeme vám vybrať 
hotel ideálny pre vás
Slovenský sprievodca vás 
zasvätí do tajov Thajska
Individuálny romantický 
oddych na pláži

Úvod do Thajska v meste 
anjelov
8 nocí v hoteli zo siete 
Malé luxusné hotely našej 
planéty
Možnosť výberu viliek 
s bazénom či vlastným 
jacuzzi
Dokonalá dovolenka pre 
romantické duše

Kuala Lumpur

Krabi

THAJSKO

MALAJZIA

Singapur

Bangkok

Kuala Lumpur

Krabi

THAJSKO

MALAJZIA

Singapur

Bangkok

Kuala Lumpur

Penang

Krabi

Kwai

Chiang
Mai

THAJSKO

MALAJZIA

Singapur

Bangkok

Krabi

THAJSKO

MALAJZIA

Bangkok

Koh Samui

THAJSKO

Bangkok

Krabi

THAJSKO

MALAJZIA

Bangkok

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA  ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA15 dní

15 dní

20 dní 12 dní

12 dní

12 dníod 1 480 €

od 2050 €

od 1 960 € od 1 399 €

od 1 420 €

od 1 399 €/ do 2250 €

/ do 2280 €

/ do 2050 € / do 1899 €

/ do 1520 €

/ do 1850 €

⭑⭑⭑⭑⭑
Resort & Spa

THAJSKO ∙ MALAJZIA ∙ SINGAPUR

THAJSKO ∙ MALAJZIA ∙ SINGAPUR

THAJSKO

THAJSKO

THAJSKO

THAJSKO ∙ SINGAPUR
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Logická cesta Indočínou, ktorá vás prevedie Vietnamom 
zo severu 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 
vyrážajúce chrámy Angkoru.

01

Vietnam, Kambodža

   Odlet k Juhočínskemu moru. HANOJ: 
privíta nás socha Lenina na námestí, plagá-
ty s komunistickými heslami aj Hočiminovo 
mauzóleum. V blízkosti námestia Ba Dinh, na 
ktorom dodnes oslavovaný revolucionár vyhlásil 
nezávislosť od francúzskych okupantov, stojí aj 
skromný domček pri jazere, kde strýčko Ho býval. 
Prezrieme si ho spolu s vozovým parkom, kde 
stojí aj jeho nablýskaný luxusný Zyl. V samotnom 
srdci mesta, pri jazere Hoan Kiem, sa budeme 
prechádzať v hangoch, desiatkach prastarých 
remeselníckych uličiek, ktoré okrem dongov 
(vietnamská mena) poháňa povestný obchodný 
duch domácich. Navštívime aj nádherný Chrám 
literatúry plný kamenných stél a bonsajov, ktorý 
je zároveň prvou vietnamskou univerzitou (star-
šou než tá v Bologni či Oxforde). Na mieste, kde 
študovali pod záštitou Konfúcia iba tí najlepší 
pochopíme, prečo sa Vietnamu tak darí. Pokú-
site sa prísť na to, ako ovládajú šikovní umelci 
unikátne vodné bábky v tradičnom divadle, alebo 
sa povozíte na rikšiach? Vedeli ste, že Hočimin 
vôbec nechcel mať mauzóleum?

 ÁZIA

 HA LONG (UNESCO): plavba po jednom 
zo siedmych prírodných divov sveta, zátoke 
so stovkami skalnatých dračích zubov, ktoré 
si vychutnáme z paluby originálnej lode, pre-
najatej iba pre nás. V BUBO máme bohatší 
program a stíhame to, čo iní nie! Spolu so 
sprievodcom vystúpime na vrchol jedného 
z dračích zubov a iba odtiaľto nafotíte naj-
krajšie fotografie. Osviežite sa po výstupe 
čerstvým kokosovým orechom, alebo si rovno 
zaplávate? Popoludní sa zastavíme v špeci-
álnej hadej reštaurácii, kde tí najodvážnejší 
skúsia zjesť ešte bijúce srdce hada. Posilníte 
sa pred týmto gastrozážitkom drinkom z ha-
dej krvi a žlče? Ak vám prezradíme, že patrili 
k bežnému pitnému režimu vietnamských 
cisárov, možno sa vám bude odvažovať ľahšie. 
Nočná jazda lôžkovým vlakom, rýchlikom 
znovuzjednotenia, počas ktorej prejdeme aj 
niekdajšou demilitarizovanou zónou (zaťa-
hovacie kupé pre 4 osoby).

NOVÝ PROGRAM

VIETNAM ∙ KAMBODŽA

Kambodža je krajina 
do ktorej sa túžim vrátiť. 
Pre radosť, láskavosť 
a pokoru, ktorú som 
tam v ľuďoch objavila. 
Fascinujúca krajina, 
ktorú rozhodne musíte 
zažiť… A nie raz.

Táňa
Pauhofová
herečka
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V reštaurácii, kam vás vezmeme, ho jedol aj 
Bill Clinton (5 €). Už viete, ako ho dochutiť do 
dokonalosti? Stihli ste už pocítiť rozdiel medzi 
severom a juhom? Široké bulváre, katolícka 
katedrála Notre Dame, koloniálna pošta, opera 
aj novootvorené Vincom Centrum, na ktoré sú 
v Saigone hrdí. Pozriete si panorámu mesta aj 
z vyhliadky najvyššieho mrakodrapu v meste?

 Na výlete do Cu Chi tunelov pochopíme 
prečo Vietnamci vyhrali. Ako sa bojovalo 
a žilo v geniálnom systéme 200 km tunelov? 
Zmestíme sa vôbec do nich? Ako chutí tapioka 
a pandánový čaj, na ktorých prežil Vietcong? 
Silné múzeum vojny s najznámejšími fotogra-
fiami, ale aj ukážkou väznice, tigrími klietkami 
a gilotínou. Zakončíte deň na streche hotela 
Caravelle, výhľadmi z 23. poschodia vínové-
ho baru hotela Sheraton, alebo kávičkou na 
streche hotela Rex? Saigon je plný kontrastov. 
Miestami nebudete veriť, že ste v socialistickej 
republike.

 Náročnejšia cesta kvalitným linkovým 
autobusom do Kambodže. Po moste cez ma-
jestátny Mekong a príchod do hlavného mesta. 
PHNOM PENH. Tuol Sleng (S 21) je múzeum 
zločinov Červených Kmérov, kde si povieme 
o Pol Potovi, ktorý vyvraždil tretinu národa. 

02

si od Číňanov vzali Vietnamci a čo už v Číne 
nenájdete? A ako si žili bohatí obchodníci pred 
400 rokmi? Kultúrny klenot s úzkymi uličkami 
a atmosférou ako vo sne je najkrajší, keď sa 
rozžiari stovkami hodvábnych lampiónov. S vy-
nikajúcim miestnym sprievodcom si prezrieme 
aj najväčšiu atrakciu mesta Japonský most, 
ktorý kedysi spájal dva svety. Uhádnete, čo 
symbolizuje? Po noci v hodvábnej rozprávke 
stredného Vietnamu odlietame za oddychom 
na plážach v Nha Trangu.

 3 dni zaslúženého oddychu v letovisku NHA 
TRANG. Uvítacia večera v najlepšej reštaurácii 
s nádychom luxusu priamo na pláži, kde si 
môžete z úlovku dňa vybrať tú najčerstvejšou 
rybu, či sépiu, homára, ktorú pred vami ugrilujú 
podľa vašej chuti. Alebo si dáte krevetové kari, 
špecialitu podniku?

 V cene celodenná plavba na ostrovčeky, 
pre ktoré si francúzski kolonizátori vybrali 
Nha Trang za miesto svojho oddychu. Ako 
mesto vyzeralo pred tým, než sa z neho sta-
lo najvychytenejšie letovisko v krajine? A čo 
si dnes dáte na večeru? Krokodíla? Pštrosa? 
Morského ježka?

 Kto bude mať chuť, navštívi tisíc rokov 
staré historické chamské veže, prekrásnu pa-
godu s 24-metrovou sochou sediaceho Buddhu, 
katolícku katedrálu s pôsobivými vitrážami či 
kolosálnu miestnu tržnicu. Prelet do hlavného 
mesta južného Vietnamu.

 SAIGON: najväčšie mesto Vietnamu s mi-
liónmi motoriek. Prejdete si so svojim sprie-
vodcom osemprúdovkou ku rieke Saigon? Vo 
Vietname je adrenalínovým zážitkom aj oby-
čajná doprava. Ubytovanie v srdci mesta. Dáte 
si na obed národné vietnamské jedlo Pho Bo? 

 HUE: cisárske mesto (UNESCO): Tušili 
ste, že aj Vietnamci majú Zakázané mesto, 
ktoré môže krásou smelo konkurovať tomu 
v Pekingu? A ako sa na cisárskej pýche pod-
písala Ofenzíva Tet? Hue si aj napriek vojne 
zachovalo svoju unikátnosť. Prejdeme cez 
Poludňajšiu bránu, tak ako chodili mandaríni, 
slony a samotný cisár a následne poprechá-
dzame sieňami a palácmi, kam mohli vstúpiť 
iba konkubíny a eunusi. Ako sa vyrábajú tra-
dičné vietnamské klobúky a vonné tyčinky? 
Hrobky dynastie Nguyen sú roztrúsené po 
okolí a iba s BUBO navštívime tú najkrajšiu. 
Honosný komplex palácových budov, umelé 
jazierko, kde cisár rybárčil, umelý ostrov, kde 
lovil, čajový altánok aj cisársky trón, vďaka 
ktorým pochopíme, o čom je feng šuej. A aký 
je príbeh jednej z najkrajších buddhistických 
pagod v celom Vietname? Poplavíme sa od nej 
po Parfémovej rieke. Zaujme vás bežný život 
pri nej či most, ktorý stavala tá istá spoločnosť 
ako Eiffelovku?

 MRAMOROVÉ HORY: Tajomstvo jednej 
z najkrajších prírodných oblastí Vietnamu. Päť 
posvätných hôr pomenovaných po základných 
taoistických elementoch nám odhalí obrovskú 
Buddhovu jaskyňu aj nádherný výhľad z úpl-
ného vrcholu. DA NANG, centrum ríše Čamov, 
ktorá dokázala jediná konkurovať veľkému 
Angkoru v Kambodži. Stojíme aj na Čínskej 
pláži, kde sa vylodili prví americkí vojaci.

 HOI AN (UNESCO): prekvapenie v podobe 
romantického mesta čínskych, japonských, 
portugalských, holandských, anglických a fran-
cúzskych obchodníkov s výnimočnou atmo-
sférou, ktoré v anketách o najimpresívnejšie 
mesto vždy porazí Hanoj aj Saigon. Navštívime 
najkrajší chrám v meste, kde sa stretávali čínski 
obchodníci, aby uctievali svojich predkov. Čo 

Vystúpime na vrchol 
jedného z dračích zubov 
a iba odtiaľ nafotíte 
najkrajšie fotografie.
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Keď ste nemali mozole, či nosili okuliare, ovlá-
dali cudzí jazyk a boli teda intelektuál, zabili 
vás. Prečo? Šokujúce spovede hrozivo nedávnej 
histórie. 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.

 Cesta krížom cez Kambodžu do druhého 
najväčšieho mesta krajiny, kde ríša Angkor 
bojovala so Siamom. SIEM REAP ako bonbónik 
na záver našej krásnej cesty. Lepšie ako Atény 
aj Rím. Západ aj východ slnka nad ANGKOR 
WATom.

     Symbol krajiny a najväčšia nábo-
ženská stavba sveta, ktorú nájdete aj na vlajke 
Kambodže. Čo znamenajú basreliéfy, ktoré 
obdivuje celý svet? Vystúpite na miesto, kam 
za modlitbami samotný kráľ liezol štvornožky? 

Prenajatým elektrickým mikrobusom vyrazí-
me do chrámu Angkor Thom, ktorý je väčším 
komplexom než Angkor Wat. Neuveriteľný 
chrám tvárí Bayon, Slonia terasa aj nádherný 
chrám zarastený džungľou, známy z filmu 
Tomb Rider s Angelinou Jolie. Uvidíte maxi-
mum. Strávite večer kultúrou, s kambodžskou 
kuchyňou a tancom božských apsár? Alebo 
radšej zábavou v meste a zahryznete si k tomu 
pavúka či cvrčky? Posledný vietor vo vlasoch 
počas jazdy tuktukom. Odlet a prílet domov.

BUBO je najväčším predajcom Vietnamu 
a Kambodže na Slovensku: Od roku 2002 
dostávame každoročne diplomy z ambasád 
(na základe vydaného počtu víz). Naši klienti 
z našej sily profitujú a dostávajú za svoje pe-
niaze lepší servis a viac zážitkov. No zároveň sa 
delíme aj s domácimi a spoločne v roku 2019 
staviame nemocnicu v Kambodži.

03 04

05 06

01 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Tajomný Angkor 

02 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Kmérka z dediny Kampong Phlouk

03 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo  
Vysvetlíme vám všetky príbehy 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Na člnku v Halong Bay

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Bielou jachtou k pamiatke UNESCO 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Čerstvé a exotické ovocie
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BIELA JACHTA
Prenajatou jachtou pomedzi dračie skaly 
(UNESCO). Tropické more, krevety a biele víno. 
A plavbu máte už v základnej cene!

AMERICKÍ PREZIDENTI
Najlepší street food na svete aj podľa Obamu 
a Clintona. Ochutnáme, čo jedli, v reštauráci-
ách, kde jedli. A celé menu stojí len 5 €.

BICYKLE A VIETCONG
Na bicykloch do chaotickej premávky, kde 
neplatia žiadne pravidlá. Výskame s vetrom 
o preteky v našich bambusových klobúkoch.

ANGKOR WAT
Na eko-autíčkach na tajné miesta, kam sa iní 
nedostanú. S veľmi skúseným miestnym sprie-
vodcom k chrámom porasteným džungľou.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Phnom Penh

Saigon

Nha Trang

Hue

Halong

KAMBODŽA

VIETNAM

Hanoi

Siem Reap

BUBO+
Najbohatší program 
a 16 rokov skúseností
Najlepší pomer medzi 
kvalitnými službami 
a výbornou cenou
Dvojdenný výlet k Halong 
Bay, Cuchi tunely, plavba 
cez Mekong v cene
Rozšírený program 
v centrálnom Vietname 
o ďalšie tri pamiatky 
UNESCO

16 dní od 1980 € / do 2 619  €

10. 01. 2019 → 25. 01. 2019
24. 01. 2019 → 08. 02. 2019
07. 02. 2019 → 22. 02. 2019
21. 02. 2019 → 08. 03. 2019
14. 03. 2019 → 29. 03. 2019
28. 03. 2019 → 12. 04. 2019
12. 04. 2019 → 27. 04. 2019
26. 04. 2019 → 11. 05. 2019
17. 05. 2019 → 01. 06. 2019
05. 07. 2019 → 20. 07. 2019
19. 07. 2019 → 03. 08. 2019
10. 10. 2019 → 25. 10. 2019
24. 10. 2019 → 08. 11. 2019
07. 11. 2019 → 22. 11. 2019
21. 11. 2019 → 06. 12. 2019
27. 12. 2019 → 11. 01. 2020

⭑⭑⭑⭑ hotely na celý čas a ⭑⭑⭑⭑⭑ 
pri mori uspokoja aj najnároč-
nejších. Do hotela Six Senses 
sa dostanete len na člne a hneď 
po príchode sa vám otvorí svet 
absolútneho pokoja, romantiky 
a luxusu. Dokonalé pre svadobné 
cesty, no aj cestovatelia ocenia 
šarm miesta, z ktorého sa vám 
nebude chcieť odísť. Všetky vilky 
majú vlastný bazén s pôsobivým 
výhľadom na Vietnamske more 
a vy míte aj pri jedlách z ekologic-
kých surovín v miestnej reštaurácii 
pocit, že ste na opustenom ostro-
ve. Presvedčte sa, že aj Vietnamci 
to s luxusom vedia. A porovnajte 
si tento hotel so Sofitelom pri 
Angkor Wate (opis na str. 29).

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL NA PLÁŽI
95 €
osoba / 3 noci

⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL
290 €
osoba / celý čas

⭑⭑⭑⭑⭑ 
SOFITEL ANGKOR 
v siam reap
160 €
osoba / 2 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
a ⭑⭑⭑⭑ hoteloch
raňajky
bohatý program vo 
Vietname aj v Kambodži
nočný presun 
ležadlovým vlakom
BUBO-sprievodcu
vstupné
množstvo prehliadok 
a výletov
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, stravu 
(okrem uvedenej), víza, 
dva vnútroštátne prelety, 
poistné.

Six Senses
⭑⭑⭑⭑⭑

Vietnam

katalóg 2019 —— 19



PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

Saigon, Angkor, Pattaya

Vietnam zo severu na juh

Klasická Indočína Východný Timor

Vietnam, Kambodža Deluxe

Vietnam, Laos, Kambodža

Dôkladná prehliadka 
Hočiminovho mesta so 
slovenským sprievodcom
2 dni pri chrámoch Angkoru, 
plavba na jazere Tonle Sap
Vďaka našim kontaktom 
uvidíte oveľa viac
Široký výber hotelov 
v letovisku Pattaya

Komunistický čínsky Hanoj, 
kapitalistický francúzsky 
Saigon
Pamiatky stredného 
Vietnamu pod ochranou 
UNESCO
Kvalitný oddych na 
vietnamských plážach
Vďaka našim kontaktom 
uvidíte viac

Unikátny a málo 
navštevovaný Laos
Najlepší pomer medzi 
kvalitou a cenou
Dvojdenný výlet k Halong 
Bay, Cuchi tunely, cesta 
povodím Mekongu
3 pamiatky UNESCO 
v strednom Vietname

Luxusná alternatíva našej 
cesty do Vietnamu (str. 20)
Vietnam zo severu na juh, 
Kambodža z juhu na sever
2 prelety šetria váš čas 
dovolenky
Množstvo výletov aj všetko 
vstupné v cene

27 dní na ceste – originálny 
okruh Indočínou
Slovenský sprievodca je 
vám 
neustále k dispozícii
Organizujeme už 
od roku 2001
V malej skupine 
za veľkými zážitkami

Najmladšia krajina Ázie 
– Východný Timor
Luxus Singapuru 
a pôvodnosť Timoru
Len 50 návštevníkov ročne
Najpestrejší podmorský 
svet

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA  ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA13 dní

12 dní

16 dní 12 dní

27 dní

16 dníod 1 580 €

od 1710 €

od 2 680 € od 2710 €

od 3280 €

od 2150 €/ do 1850 €

/ do 2290 €

/ do 2760 € / do 2710 €

/ do 3280 €

/ do 2650 €

VIETNAM ∙ KAMBODŽA ∙ THAJSKO

LAOS ∙ VIETNAM

THAJSKO ∙ LAOS ∙ VIETNAM ∙ KAMBODŽA

TIMOR ∙ MALAJZIA ∙ SINGAPUR ∙ INDONÉZIA

VIETNAM ∙ KAMBODŽA

VIETNAM

THAJSKO

KAMBODŽA

Saigon

Bangkok Siem Reap

Phnom Penh

Nha Trang

Hue

Halong

VIETNAM

Hanoi

Saigon

VIETNAM

LAOS

Nha
Trang

Hue

Hanoj

Halong Bay

Vientiane

Phnom Penh

Saigon

Nha Trang

Hue

Halong

KAMBODŽA

VIETNAM

Hanoi

Siem Reap

Bangkok

VIETNAM

THAJSKO

LAOS

Angkor
Wat

Phnom
Penh

Sihanoukville Saigon

Nha
Trang

Hue

Hanoj

Halong BayChiang Rai
Luang

Prabang

Vientiane

Singapur

MALAJZIA

INDONÉZIA

Bali

Východný Timor

Kuala Lumpur
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STAVIAME SPOLU 
NEMOCNICU V KAMBODŽI
Staviame spolu v Kambodži útočisko pre rodiace ženy. Riziko smrti 
matiek a detí v Kambodži je najvyššie počas pôrodu a tragédii sa dá 
zabrániť okamžitou diagnostikou a ošetrením. Smrť býva dôsledkom 
komplikácií počas alebo krátko po pôrode, alebo po neodborne 
prevedenom pôrode mimo nemocnice. Situácia je alarmujúca najmä 
vo vzdialených vidieckych oblastiach, kde ženy nestihnú prísť do 
nemocnice. Vďaka materským domovom, ktoré spoločne postavíme, 
sa ženy dostanú do nemocnice včas a nájdu tam pohodlné a bezpečné 
miesto s prístupom k zdravotnej starostlivosti.

Preto pomáhame. Za dva roky sa nám spoločne podarilo vyzbierať 
cez 45 000 €. Ďakujeme!

Pomôcť môžete aj vy! Pri kúpe akéhokoľ-
vek zájazdu s BUBO v roku 2019 môžete 
prispieť sumou 10 €. Naším cieľom je opäť 
spoločne vyzbierať sumu 30000 €, ktorá 
v Kambodži znamená veľmi veľa! Spoloč-
ne to dáme! Priebežný stav účtu môžete 
sledovať na www.bubo.sk/magna.

V prípade, že sa tento rok nechystáte 
s BUBO cestovať a chcete prispieť, alebo 
chcete prispieť vyššou sumou, môžete 
sumu poukázať na náš účet:

SK4475000000000502899343. V správe 
pre prijímateľa uveďte, prosím, heslo 
Magna. V prípade akýchkoľvek otázok 
nás kontaktujte na bubo@bubo.sk

www.magna.sk www.bubo.sk/magna

Ľuboš Fellner 
RIADITEĽ BUBO

Táňa Pauhofová 
HEREČKA SND

Martin Bandžák 
RIADITEĽ MAGNY

O Angkore vie každý, že ide o jednu 
z najkrajších pamiatok sveta, mno-
hí ho dokonca radia na prvé miesto. 
Vedel som, že bude veľký a nádherný. 
No bolo to ešte väčšie. Náš program 
nezahŕňa iba hlavný chrám Angkor 
Wat ale aj stavby skryté v džungli, 
stovky miestností a tisíce nádherných 
sôch. Prenajímame si elektrické autá, 
aby sme neničili prírodu.

Kambodža je krajina, do ktorej sa 
túžim vrátiť. Pre radosť, láskavosť 
a pokoru, ktorú som tam v ľuďoch 
objavila. Pre nádhernú krajinu, hlavne 
kambodžský vidiek, jazero, rieky, po-
lia, pre dychberúce pamiatky v okolí 
Angkoru a pre úžasné jedlo každý deň! 
Fascinujúca krajina, ktorú rozhodne 
musíte zažiť… A nie raz.

Pre mňa a pre nás v Magne je výni-
močná tým, že sme tu pred 15 rokmi 
otvorili náš prvý humanitárny projekt 
pomoci deťom v reakcii na pandémiu 
HIV/AIDS. Kambodža nám dovolila 
ich liečiť rýchlo a efektívne. Matkám 
a novorodencom pomáhame hlavne 
na vidieku, kde im extrémna chudoba 
nedovoľuje bezpečný pôrod a zdra-
votnú pomoc. To všetko vďaka vám.



Cesta do krajiny, ktorá je zaručene iná než všetko, 
čo ste doteraz videli. V jej srdci sa skrýva zrejme 
najkrajšia pamiatka našej planéty – Bagan. Podelíme 
sa s vami s našou dvadsaťročnou fascináciou 
krajiny, kde nájdete tých najlepších ľudí sveta. 
Barma sa rýchlo mení, nenechajte si ju ujsť.

01

Barma – krajina zlata a buddhizmu

   Odlet z Viedne a dlhý let do Ázie. Pri-
stávame v Barme, v krajine, kam sme začali 
chodiť ako prví zo Slovenska, aj z Čiech. Prílet 
do Barmy, krajiny, kde sa vesluje nohami, muži 
nosia sukne a ženy fajčia hrubé cigary. Všetko 
toto, samozrejme, uvidíme. Zvítanie s naším 
partnerom a transfer do hotela. V Barme bol 
riaditeľ BUBO Ľuboš Fellner po prvý raz v roku 
1996 ako jeden z prvých turistov sveta. Krajina 
sa riadila podľa hviezd, platilo sa bankovkami 
v nominálnej hodnote 15, 45, 90. Čaká vás 
viac zážitkov, viac poznania a zároveň cez 
neuveriteľné zážitky hľadanie vnútornej pohody 
a šťastia. Prechádzky večerným Yangonom, 
kde sa pomedzi nádherné pagody derie ka-
pitalizmus a krajina sa rýchlo mení. Alebo 
si zahráte svoj najexotickejší golf v živote? 
Prezident golfovej asociácie je vyše 20 rokov 
našim priateľom

 Nadväzujeme na našu históriu v Barme. 
Opäť do programu zaraďujeme magický 
Zlatý balvan. V chráme Shwenyaungpin sa 

 ÁZIA

pomodlíme za dobrú cestu a ideme na to. Naj-
prv naším prenajatým autobusom, potom 40 
minút terénnym vozidlom a na záver 4 kilomet-
re pešo (môžete sa nechať vyniesť) k slávnej 
pagode KYAIKHTIYO (1180 m.n.m.). Balvan je 
celý pokrytý zlatými plieškami a balansuje na 
hrane brala. Jeden z najmystickejších zážitkov 
našej cesty.

 Ešte čerstvé spomienky na Zlatý balvan 
si odnesiete v srdci. Návrat do Rangúnu a do-
končenie prehliadky mesta. Barmu prezývajú 
krajinou zlata. Preto začíname zlatou pagodou 
BOTATAUNG, tou najstaršou, s históriou vyše 
2500 rokov. Vojdeme dovnútra pagody a vy 
ihneď spoločne s veriacimi pochopíte hĺbku 
duše Barmčanov. Presun k najznámejšiemu 
trhu BOGYOKE Aung San, ktorý je doslova 
inštitúciou: KOLONIÁLNA BARMA sa nachá-
dza v centre okolo pagody Sule. Dnešný britský 
Yangon, to sú staré ošarpané budovy, skryté 
perly a my sa budeme snažiť spoločne odkryť 
ich šarm. Dáte si národné jedlo Barmy, rybaciu 

NOVÝ PROGRAM

BARMA

Prvýkrát som bol 
v Barme pred dvadsiatimi 
rokmi. Získal som 
pocit, že tam je všetko 
inak ako v ostatnom 
svete. Odvtedy som 
navštívil Barmu ešte 
trikrát a ten pocit mi 
ostal. Neuveriteľné.

Martin
Barto
ekonóm
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a čo sa deje za splnu? Je obrovský rozdiel pu-
tovať krajinou s profesionálmi, ktorí nekĺžu po 
povrchu. Vidíte a zažijete neporovnateľne viac 
a omnoho viac pochopíte. Príchod do Baganu.

   Bagan je rozprávkou, je jednoducho 
úžasný. 2200 pagod, stúp a chrámov veľkých 
ako naše kostoly natesnaných na malej ploche. 
Zažijete úžasný východ slnka. Vyjdete na vežu, 
sprievodca vám poradí miesto, kde môžete 
vystúpiť na vlastnú pagodu, alebo východ slnka 
zažijete v balóne. Prenajatou klimatizovanou 
dopravou s profesionálnym sprievodcom sa 
presunieme na miesto, kde sa to všetko začalo. 
Vstúpime do zlatej ŠVEZIGONSKEJ PAGODY 
kráľa Anawrahtu. Na tomto mieste zastal 
vzácny biely slon a preto tu kráľ v roku 1059 
začal stavať najkrajšiu stupu sveta. Bagan je 
o pagodách a my vám poradíme tie najkrajšie. 
Chrám ANANDA, preslávený štyrmi vysokými 
stojacimi sochami Buddhu po dosiahnutí nirvá-
ny. Pokračujeme na drožkách ťahaných koňmi. 
Kláštor Léja z tíkového dreva je pod patroná-
tom UNESCO. Prašné cesty, úžasné pagody, 
slnko je už nízko a potom iba vy a erdžanie 
vášho koníka. Presunuli sme sa v čase stovky 
rokov dozadu. Individuálne voľno, prechádzky, 

02

veslujú na jazere v stoji pomocou nôh a do 
kónických sietí chytajú úlovok. Okolo nás sú 
2000 metrov vysoké vrchy. Prekrásna polhodi-
nová dobrodružná plavba do neznáma. Ideme 
odkryť tajný šperk, ktorý väčšina vynechá – 
1500 prastarých šánskych pagod. Budeme 
prechádzať bambusovým lesom, perejami 
rieky a stretneme ženy kmeňa PA-O, ktoré 
veria, že pochádzajú z dračieho vajca. KMEŇ 
DLHOKRKÝCH ŽIEN je vždy úžasným fotogra-
fickým úlovkom. Dostatok času na spoločné 
fotografie ako aj na zrealizovanie umeleckých 
portrétov. KLÁŠTOR SKÁČUCICH MAČIEK je 
najexotickejším kláštorom jazera. Nádherná 
hala z tíkového dreva, chládok, príjemný pokoj 
a úžasná zbierka prastarých oltárov. PLÁVA-
JÚCE ZÁHRADY sú exotickou súčasťou jazera, 
ohromný trik, ktorý v takomto rozsahu nájdete 
iba tu. Viete si predstaviť rásť dračie ovocie na 
jazere? Uvidíte! PHAUNG DAW OO s kopami 
piatich zlatých Buddhov a alegorickými loďami 
je najsvätejším miestom jazera. Toto jazero 
nie je skanzen, ale je živé a nádherné a my 
poznáme tie najlepšie zákutia.

 Pokračujeme ďalej. Smerujeme do Baganu. 
Zastavíme sa pri nádhernej skale MOUNT 
POPA, kde sídlia barmskí anjeli, škriatkovia, 
bôžikovia - nati. Ide o veľmi exotické miesto 
zasadené do barnskej džungle, ktorá je všade 
naokolo. Chrám na stračej nôžke ako z iného 
sveta. Tu pochopíte, prečo v danej dobe naj-
lepšie platený spisovateľ sveta Kipling o Barme 
vyhlásil: Je iná, než všetko, čo som doteraz na 
našej planéte videl. Pri tomto prechode máme 
čas hlbšie sa ponoriť do histórie juhovýchod-
nej Ázie, hlbšie do buddhizmu a povedať si 
o Mjanmarsku, ktoré stále bojuje o to, aby sa 
nerozpadlo. Vedeli ste, že Barmčania nemajú 
priezviská? Dievča sa môže stať mníškou aj na 
tri dni. Prečo majú v Barme osem dní v týždni 

polievku mohinga v najlepšej reštaurácii mes-
ta? Alebo slížovú kokosovú polievku či yangon-
ské kura? V zreštaurovanom hoteli Strand si 
dáme skvelý gin tonic, či Bagan Breeze, alebo 
kávičku, ako to pred nami urobil bývalý prezi-
dent USA Jimmy Carter, spevák Mick Jagger 
či miliardár Rockefeller. Povieme si o nositeľke 
Nobelovej ceny Aung San Suu Kyi, ktorá patrí 
s Nelsonom Mandelom a Václavom Havlom 
k svätej trojici modernej politiky. CHAUK HTAT 
GYI je unikátne miesto so stovkou mníšskych 
kláštorov a my sa budeme snažiť vtesnať do 
hľadáčika obrovského ležiaceho Buddhu, ktorý 
je väčší než ten v Bangkoku. ŠVEDAGONSKÁ 
PAGODA, 2500 rokov stará, 99 metrov vysoká 
je absolútnym základom Yangonu, základom 
Barmy. Najsvätejšie miesto, to cítite ihneď. Do 
pagody sme prišli v čase modlitieb (vieme pres-
ne, kedy máme prísť) a vy tak zažijete úžasnú 
atmosféru, na ktorú budete dlho spomínať. 
Táto cesta zmení váš život k lepšiemu. Skočíte 
večer do krčmičky na čapované Myanmar Beer 
a barbeque, nech si aspoň trošku pokazíte 
prehnane dobrú karmu?

 Šetríme čas vašej dovolenky a odlietame 
na sever za ďalšími dobrodružstvami. Hodi-
nový prelet a sme v horách. Návšteva jaskyne 
PINDAYA s tisíckami sôch Buddhov. Budeme 
obdivovať tradíciu výroby tradičného papiera 
a dáždnikov. Prechod pomedzi plantáže exo-
tických plodín do niekdajšej britskej horskej 
stanice v KALAW. Sme v srdci Šánskeho štátu. 
Tu sa konajú najfarebnejšie trhy v Barme. Tu 
si urobíte najkrajšie fotografie.

 JAZERO INLE: prírodný skvost a neuveri-
teľná exotika. Jazero, kde sa vesluje nohami. 
Jeden z vrcholov našej cesty. V BUBO si mys-
líme, že ide o najexotickejšie jazero a to sme 
prešli celý svet. Najprv nájdeme rybárov, ktorí 

Tu pochopíte, prečo v danej 
dobe najlepšie platený 
spisovateľ sveta Kipling 
o Barme vyhlásil: Je iná 
než všetko, čo som doteraz 
na našej planéte videl.
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jazda na elektrických motorkách a vychutná-
vanie západu slnka nad vlastnou pagodou. 
Alebo nájdete energiu na plavbu loďou po 
majestátnej rieke Irawady, ktorá tvorí chrbticu 
krajiny? Pramení v Himalájach a tu v Bagane 
je niekoľkokrát širšia než Dunaj v Bratislave. 
Večera s umeleckým predstavením. Dnes ste 
vyfotili celú SD kartu.

    Cesta do MANDALAY: kultúrneho stre-
diska 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 histo-
rických hlavných mestách Barmy: AMARA-
PURA. Najdlhší teakový most sveta, návšteva 
najväčšieho buddhistického kláštora, kde žije 
a študuje viac než tisíc mníchov. Výlet loďou aj 
do ďalšieho bývalého hlavného mesta INWA. 

K šikmej veže Ázie, ku kláštoru Maha Aung-
mye 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 po-
zorovať západ slnka a golfové ihriská v meste 
a hovoriť o tom, čo sa v Barme za posledné 
roky zmenilo.

   Odlet domov z krajiny, ktorá je naďalej 
celkom iná. Keď sme sem prišli prvý raz, Bar-
ma udeľovala len trojdňové víza, situácia sa 
zmenila a krajinu čaká veľký boom. Vy ste to 
ešte stihli. Prílet do Európy.

03 04

05 06

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Stovky Buddhov 

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Neskutočný Bagan

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Hotely na úrovni 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Stretnutie s kmeňom dlhokrkých žien

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Stále minimum turistov 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Viac zlata než vo všetkých 
britských bankách
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BALÓN NAD BAGANOM
Najviac lodiek na plávajúcich trhoch v Thajsku, 
na ktoré prídeme štýlovo na motorových čl-
noch. Popri nákupe suvenírov určite ochutnajte 
autentickú thajskú kuchyňu.

ZLATÝ BALVAN
Prenajatým autobusom, terénnym vozidlom 
a na záver 4 kilometre peši k slávnemu balvanu, 
pokrytému zlatými plieškami. Balansuje na 
hrane brala. Absolútna mystika.

ŽIVOT NA JAZERE
V  BUBO ho pokladáme za najexotickejšie 
jazero a to sme čosi prešli. Muži tu veslujú 
nohami, ženy si kladú na krk kovové obruče, 
v remeselných dielniach stojí čas.

NA STRAČEJ NÔŽKE
Tu sídlia barmskí anjeli, škriatkovia a bôžikovia 
- nati. Vskutku exotické miesto zasadené do 
barnskej džungle, ktorá je všade naokolo. Ako 
z iného sveta.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Bagan

InleKalaw

Mandalay

ČÍNA

LAOS

THAJSKO

BARMA

Rangún

BUBO+
Chodíme sem už od roku 
1997, 20 rokov skúseností
Uvidíte aj barmský vidiek
Pri objednávke vopred 
možnosť letieť balónom 
nad Baganom
Krásny Zlatý balvan
Absolútna bezpečnosť: 
v Myanmare zrejme 
stretnete tých najlepších 
ľudí na celom svete

14 dní od 2 690 € / do 2 790  €

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

Keby sa Robbie Williams naozaj 
vydal do Mandalay, pravdepodob-
ne by spal tu. On sa do Mandalay 
nikdy nedostal, vy máte šancu. 
Vynikajúci hotel v centre metro-
poly strednej Barmy, kultúrneho 
Mandalay. Hotel je zasadený do 
zelených záhrad s dych vyrážajú-
cim výhľadom na kopec Mandalay 
a kráľovský palác. Oddýchnete si 
vo veľkom bazéne? K pagode Ma-
hamuni to máte len desať minút, 
všetko máte na skok. Spríjemni-
te si záver cesty v  luxusnom re-
zorte, ktorý prináša to najlepšie 
z hotelovej siete Hilton. Keď si 
k tomu pridáte barmskú úslužnosť 
a úsmev, čaká vás tu ideálny zá-
ver cesty. Užite si tri noci v luxuse 
plnom zážitkov.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑ 
HILTON MANDALAY
175 €
osoba / 3 noci

LET BALÓNOM
330 €

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
ubytovanie hoteloch 
strednej triedy
raňajky
prenajatú dopravu 
po celý čas
BUBO-sprievodcu 
a miestnych sprievodcov 
po celý čas
množstvo prehliadok 
a výletov
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

víza, 2 miestne prelety 
(cca 155 €), stravu 
(okrem uvedenej), 
vstupné, letiskové 
poplatky.

Hilton Mandalay
⭑⭑⭑⭑⭑

Barma

Business Class Emirates
od 2790 €
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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. Unikátny program založený na 
nových letoch a neprekonateľnom know how.

01

Najkrajšie pamiatky sveta

   Odlet na ďaleký východ. Prílet do kra-
jiny, kde sa vesluje nohami, muži nosia sukne 
a ženy fajčia hrubé cigary. V Barme bol riaditeľ 
BUBO Ľuboš Fellner po prvý raz v roku 1996 
ako jeden z prvých turistov sveta. Krajina sa 
riadila podľa hviezd, platilo sa bankovkami 
v nominálnej hodnote 15, 45, 90. Prechádzky 
večerným Yangonom, kde sa pomedzi nád-
herné pagody derie kapitalizmus a krajina sa 
rýchlo mení.

 Barmu prezývajú krajinou zlata. Preto 
začíname zlatou pagodou BOTATAUNG. Do-
máci sa skláňajú pred originálnymi vlasmi 
Buddhu. Trh BOGYOKE Aung San sa nazýva 
po otcovi barmského národa. Kúpite si londži, 
alebo ochutnáte durian? Britská Barma leží 
okolo pagody Sule. Dnešný britský Yangon, to 
sú staré ošarpané budovy, skryté perly a my 
sa budeme snažiť spoločne odkryť ich šarm. 
Dáte si národné jedlo Barmy, rybaciu poliev-
ku mohinga v najlepšej reštaurácii mesta? 
V historickom hoteli Strand si nás veľmi dobre 

 ÁZIA

poznajú a my sa budeme cítiť ako v britskom 
klube v románe Georgea Orwella Barmské dni. 
Povieme si aj o nositeľke Nobelovej ceny Aung 
San Suu Kyi. CHAUK HTAT GYI je unikátne 
miesto so stovkou mníšskych kláštorov a my 
sa budeme snažiť vtesnať do hľadáčika obrov-
ského ležiaceho Buddhu, ktorý je väčší než ten 
v Bangkoku. ŠVEDAGONSKÁ PAGODA, 2500 
rokov stará, 99 metrov vysoká je absolútnym 
základom Yangonu a  Barmy. Najsvätejšie 
miesto, to cítite ihneď. Tisíce pútnikov sa modlí 
za lepší svet, za osobné šťastie a šťastie iných 
bytostí. Briti hovorievali, že na tejto pagode 
je viac bohatstva ako vo všetkých bankách.

 Dnes spoznáme barmskú krajinu, ktorá 
sa ťahá od Andamanského mora až k Hima-
lájam. Prechádzame bezpečnou oblasťou 
s usmievavými ľuďmi, kde ženy majú na tvá-
rach zvláštny biely make up – tanaku. Celý čas 
vám rozprávame o krajine a dávame veci do 
súvislostí. Popri ceste deti predávajú pečené 
lastovičky, pečené potkany, anonu (custard 

NOVÝ PROGRAM

BARMA ∙ LAOS ∙ KAMBODŽA

Ako architekta ma 
táto cesta fascinovala. 
Okrem toho dobré hotely, 
výborné reštaurácie 
a skvelý sprievodca. Táto 
cesta môže zmeniť váš 
pohľad na zmysel života.

Miroslav
Herman
architekt
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Budeme pozorovať horské kmene v lokálnom 
čiernom oblečení farbenom indigom a strmé 
svahy, na ktorých sa pestuje lepkavá ryža. 
Príchod do LUANG PRABANG.

 Každý malý chlapec sa v Laose stane mní-
chom a ráno ide v šafránovom rúchu s miskou 
v ruke po žobraní. Ak mu dobrí ľudia nič nedajú, 
dnes nebude jesť. My sa ráno postavíme sa 
na miesto, kadiaľ mnísi chodia a almužnu im 
dáme. Mnísi neďakujú, veď nám umožnili urobiť 
dobrý skutok a vylepšiť si karmu.

Luang Prabang je veľkým prekvapením, vysoko 
kultivované miesto, ktoré je pod patronátom 
UNESCO z troch dôvodov: pre svoju históriu, 
ľudové tradície aj prírodu. A my toto všetko 
objavíme. Prechádzame kľukatými cestička-
mi pomedzi ryžové políčka. Život na dedine 
spoznáme v okolí Napho. Pomôžeme opäť 
domácim? Kúpite si ryžovú pálenku? Ukážeme 
vám, ako sa vyzerá tá kvalitná. Povozíte sa na 
slonoch? Veď sme v krajine slonov. Uvidíte, že 
slony tu v žiadnom prípade netrpia a mahúti ich 
milujú. Jedlo je v tejto časti sveta úžasné a vy 
budete blahorečiť francúzskych kolonizátorov. 
Opäť budeme jesť v najlepšej reštaurácii štátu 
a ochutnáme lokálnu čiernu či červenú lepkavú 

02

 Sme pri jazere INLE. Po veľmi kvalitných ra-
ňajkách nasadneme do úzkych, ale bezpečných 
motorových člnov (vyberáme najkvalitnejšie) 
a vydáme sa na prehliadku po vode. Rybári 
veslujú nohami a do kónických sietí chytajú 
úlovok. Prekrásna dobrodružná plavba do ne-
známa. Ideme odkryť tajný šperk, ktorý väčšina 
vynechá – 1500 prastarých šánskych pagod. 
Budeme prechádzať bambusovým lesom, pe-
rejami rieky a stretneme ženy kmeňa PA-O, 
ktoré veria, že pochádzajú z dračieho vajca. 
KMEŇ DLHOKRKÝCH ŽIEN. Dostatok času 
na spoločné fotografie ako aj na zrealizovanie 
umeleckých portrétov. KLÁŠTOR SKÁČUCICH 
MAČIEK je najexotickejším kláštorom jazera. 
Nádherná hala z tíkového dreva, chládok, 
príjemný pokoj a úžasná zbierka prastarých 
oltárov. Zoberieme vás do najexotickejšej vý-
robne cigár na svete. Stojí v strede jazera na 
tíkovych koloch. Barmčanky fajčia viac cigár 
než Kubánky a aj nefajčiari si tu niečo nájdu. 
Ľahučkú rumovú? Či medovú?

 Odlietame ponad nepriechodné hory. Pod 
nami zelené vrchy územia, ktoré odpradávna 
bolo známe výrobou ópia. Sme v Thajsku. Kra-
jinu zlata vystriedala krajina úsmevov. Srdce 
ZLATÉHO TROJUHOLNÍKA. Tu sa stretáva 
Thajsko – Barma – Laos. Na večeru si dáme 
polievku tom yam, slíže pad thai a šalát zo 
surovej papaje som tam. Extrémnu thajskú 
pikantnosť zapijeme pivom Singha. Ďalší ne-
uveriteľný deň a obrovská zmena.

 Mekong je jednou z najznámejších riek 
našej planéty, z Himalájí do delty južne od 
Saigonu tečie v dĺžke 4350 km. Matka riek je 
úchvatná a my sa poplavíme krížom cez Laos, 
ktorý má najviac národných parkov v juhový-
chodnej Ázii. Nádherná panenská rieka, náš 
čln a potom iba príroda, príroda a nikde nikto. 

apple). V novovybudovanom hlavnom meste 
NAY PYI TAW, kam žiadni turisti nechodia, si 
budete pripadať ako v Severnej Kórei. Obraz 
marxistického buddhizmu, totálna absurdná 
exotika.

 BAGAN je jednoducho úžasný. 2200 pa-
god, stúp a chrámov veľkých ako naše kostoly 
natesnaných na malej ploche. Zažijeme úžas-
ný východ slnka. Vyjdete na vežu, sprievodca 
vám poradí miesto, kde môžete vystúpiť na 
vlastnú pagodu, alebo východ slnka zažijete 
v balóne. Ten pohľad je taký omračujúci, je 
to také úžasné a krásne, že to nejde opísať 
slovami. Vstúpime do zlatej ŠVEZIGONSKEJ 
PAGODY kráľa Anawrahtu. Od pamiatok si 
oddýchneme v dielničke lacqueru, úžasnej 
remeselnej techniky starej 5000 rokov, kto-
rá sa zachovala v pôvodnej podobe iba tu 
v Bagane. Svoje umenie nám predvedie ten 
istý pán, čo toto umenie ukazoval Barackovi 
Obamovi. Chrám ANANDA, preslávený štyr-
mi vysokými stojacimi sochami Buddhu po 
dosiahnutí nirvány. Ananda má výšku 51 m 
a vo vnútri je chrám, ktorý má napodobovať 
himalájsku jaskyňu stvorenú na meditáciu. 
Nastal čas na prehliadku Baganu na drožkách 
ťahaných koňmi. Prašné cesty, úžasné pagody, 
slnko je už nízko a potom iba vy a erdžanie 
vášho koníka. Presunuli sme sa v čase stovky 
rokov dozadu.

 Pokračujeme. Zastavíme sa na poli s bur-
skými orieškami a ukážeme si, ako sa z nich 
pomocou vodných byvolov lisuje olej. Ako sa 
lezie v londži na palmu? MOUNT POPA, kde 
sídlia barmskí anjeli, škriatkovia, bôžikovia 
- nati. Chrám na stračej nôžke ako z  iného 
sveta. Všetko sa opäť mení, opúšťame roviny 
a smerujeme do hôr.

Prašné cesty, úžasné 
pagody, slnko je už nízko 
a potom iba vy a erdžanie 
vášho koníka. Presunuli 
sme sa v čase stovky 
rokov dozadu.
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ryžu podávanú v prútenom košíku a tradičné 
laoské jedlo plné horských byliniek. Na záver 
dňa sa vyšplháme spoločne po 328 schodoch 
na vrchol PHOUSI a vychutnáme si západ slnka 
nad Luang Prabang a riekou Mekong.

 Odlet do Kambodže. Možnosť vybrať si 
hotel s najväčším bazénom v Kambodži. Za-
číname západom slnka nad Angkor Watom, 
hlavným chrámom mocnej Kmérskej ríše, ktorý 
nájdete aj dnes na vlajke Kambodže a v srdci 
Kambodžanov.

 Angkor navštívili milióny turistov, tisícky 
Slovákov. No skoro nikto z nich nebol v chráme, 
o ktorom BBC písala ako o poslednom, kde sa 
ešte cítite ako objaviteľ. Kambodžským vidie-
kom mierime 65 km na severovýchod hlboko do 
džungle. Toto bola dlho nedostupná oblasť. Ne-
chodí sem žiadna lokálna doprava, nenájdete tu 

jedinú rikšu, tento chrám nie je bežne dostupný. 
A my sme tu. Prechádzame krížom chrámom, 
ktorý požiera džungľa. Nikde inde v Angkore 
nenájdete také množstvo stromov, ktoré by 
prerastali staré kamene. Jednoducho nádhera. 
A najkrajšie je, že tu ešte nie sú iní turisti. Ešte 
chvíľu to tak zostane… Angkor je fascinujúci 
obrovský a vy budete privilegovane v skupine 
prvých Slovákov. Prechádzame Angkorom, ktorý 
bol najväčším predindustriálnym mestom sveta, 
vo svojej dobe dvadsaťkrát väčší než Londýn.

  Voľno na individuálne aktivity alebo pre 
vás zariadime klasický okruh Angkorom. Ráno 
pre fotografov na východ slnka a následne na 
Angkor Thom a chrám Bayon s obrovskými 
hlavami. K chrámu Ta Prohm známom z filmu 
Tomb Raider s Angelinou Jolie. Prehliadka vrcholí 
pri Angkor Wate. BUBO stavia v Siem Reap ako 
svoj najnovší charitatívny projekt nemocnicu. 

03 04

05 06

Pôjdete sa na ňu pozrieť? Posledné úžasné jedlo, 
ktoré sa dá v takejto čerstvosti a kvalite jesť iba 
v juhovýchodnej Ázii, posledný drink, či pivko 
Angkor a večer odlietame plní zážitkov domov.

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Vyberte si svoju najkrajšiu pamiatku 

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Príslušníčky kmeňa Pa-O pri Inle

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
V legendárnom hoteli Strand 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Aj my si nalepíme zlaté pliešky

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Trúfnete si vyliezť za ním? 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Poďte s nami ďalej  
v juhovýchodnej Ázii
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ANGKOR INAK
Angkor navštívili milióny turistov, tisícky Slo-
vákov. No skoro nikto z nich nebol v chráme, 
o ktorom BBC písala ako o poslednom, kde 
sa ešte cítite ako objaviteľ. S nami ho uvidíte.

LUANG PRABANG
Aj my sa v tejto perle Laosu ráno postavíme 
na miesto, kadiaľ chodia mnísi, aby sme im dali 
almužnu. Mnísi neďakujú, veď nám len umožnili 
urobiť dobrý skutok a vylepšiť si karmu.

ZÁŽITKOVÉ HOTELY
Zažite cestu juhovýchodnou Áziou na úrovni. 
Oslovte nás s požiadavkou na najlepšie hotely 
v regióne. Túto cestu v roku 2018 osobne prešiel 
Ľ. Fellner a vie vám poradiť z vlastnej skúsenosti.

BAR STRAND V YANGONE
V koloniálnom hoteli Strand, ktorého steny 
rozprávajú príbehy zašlej slávy impéria si dáme 
gin tonic a budeme sa rozprávať o odkaze Aung 
San Suu Kyi a zmenách, ktorými Barma prešla.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Bagan
Inle Luang

Prabang

LAOS

KAMBODŽA

BARMA

Rangún

Siem Reap

BUBO+
Najkrajšie pamiatky našej 
planéty na jednej ceste
Všetko vstupné, zlato 
a BUBO v cene
Tajné chrámy Barmy, 
Laosu aj Kambodže
4 krajiny, 3 lokálne prelety, 
splav Mekongu

14 dní od 2 210 € / do 2 720  €

09. 04. 2019 → 22. 04. 2019
13. 05. 2019 → 26. 05. 2019
08. 07. 2019 → 21. 07. 2019
22. 10. 2019 → 04. 11. 2019

Hotel má vynikajúcu polohu, veď 
ide o  jeden z najbližších hotelov 
k chrámu Angkor Wat. Hotel má 
najväčší bazén v meste Siam Reap 
a teda v celej Kambodži, cítite sa 
tu ako pri mori. Poteší aj preslá-
vené spa a vlastné osemnásťjam-
kové golfové ihrisko. Oba večery 
máte na výber niekoľko reštau-
rácii, kde zvyknú pri večeri tan-
covať apsary. Ak prídete s deťmi, 
ponúknu im udicu a v susednom 
rybníku je bežné, že chytia 20 
rybičiek. Servis v hoteli je veľmi 
prirodzený a s úsmevom. Raňajky 
sú doslova úžasné a vy si vyberáte 
medzi francúzskymi, kmérskymi 
a ázijskými špecialitami. Užite si 
záver cesty vo veľkom štýle.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL V SIEM REAP
160 €
osoba / 2 noci

Business Class Emirates
od 2030 €

Rangún  → Bagan
246 €

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú 
letenku do Yangonu 
a späť z Bangkoku
ubytovanie ⭑⭑⭑ 
a ⭑⭑⭑⭑ hoteloch 
v dvojposteľových 
izbách (s raňajkami)
dopravu klimatizovaným 
autobusom, celého 
programu
celodenný splav 
rieky Mekong
prenájom motorových 
rýchločlnov (celodenná 
prehliadka) na jazere Inle
všetko vstupné do 
pamiatok a atrakcii 
podľa programu v cene
BUBO-sprievodcu
asistenčné služby 
miestnej CK a BUBO

CENA NEZAHŔŇA

ostatnú stravu, víza (Laos, 
Kambodža) – platí sa na 
hranici vždy cca 30 USD/
os, vnútroázijské letenky 
(Heho-Tachilek, Luang 
Prabang-Siem Reap, Siem 
Reap-Bangkok), letiskové 
poplatky, prípadné 
fakultatívne výlety

Sofitel Angkor 
Phokeethra
⭑⭑⭑⭑⭑

Kambodža
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Tropický raj. Prírodou aj neuveriteľne milými 
ľuďmi. Komfortné poznanie s hotelmi s bazénom 
a plážový oddych na záver. Základom tejto cesty 
sú silné zážitky, a preto okrem prenajatého 
klimatizovaného autobusu vyskúšame aj lodičku, 
káričku ťahanú byvolmi, bicykel či slona.

01

Srí Lanka – rajská záhrada

  Odlet a prílet do COLOMBA, hlavného 
mesta perly Indického oceánu. Na pozdrav 
odpovedáte s úklonom a zopätými rukami ay-
ubówan, čo znamená prajem vám dlhý, krásny 
a šťastný život v jednom jedinom slove. Cez 
sviežu prírodu trópov do najstaršieho hlav-
ného mesta. ANURADHAPURA (UNESCO): 
založená v 4. storočí pred n. l. bola počas 1400 
rokov hlavným mestom Sinhálska, rozlohou 
veľká ako dnešný Paríž. Škoricové, ananásové 
plantáže, sýtozelené ryžové polia. Najlepšie 
banány ambulla budete zapíjať kokosovým 
arakom, Ruwanwelisaya vysoká 103 metrov 
je najkrajšia pagoda krajiny, biela, majestátna 
a nádherná. Prečo sa buddhisti usmievajú 
a sú takí šťastní? Spýtajte sa na to mnícha, 
ktorý stojí vedľa vás! Poprechádzame sa popod 
korunu Sri Maha Bodhiya, najposvätnejšieho 
stromu buddhizmu, ktorý pochádza z pôvod-
ného stromu, pod ktorým Buddha dosiahol 
osvietenie. Bosými nohami vstúpime na po-
svätnú pôdu. Ochutnáme prvé kari s ryžou, 
ktoré domáci jedia od rána do večera. Ani za 

 ÁZIA

dva týždne sa neprejete toho úžasne čerstvého 
ovocia a zeleniny, ktoré celoročne rastie všade 
okolo vás. Voňavé a plné chuti, veď Srí Lanka 
je potravinovo sebestačná krajina a nemusí 
vôbec nič dovážať zo zahraničia, na rozdiel 
od Slovenska.

 Aj tento deň zažijete viac než iní. Pravý 
Cejlón, ktorý tu už o pár rokov nebude. Usmie-
vavých domorodcov v  ich dedinkách mimo 
klasických turistických trás. Nasadneme na 
srílanský taxík – drevené káry ťahané vod-
nými byvolmi nás privezú až k jazeru plnému 
lotosových kvetov. Dobre nás to ponatriasa, 
pretože v tejto časti sveta byvolie povozy 
nemajú pneumatiky a my tie drevené kolesá 
budeme cítiť ešte aj chvíľu po vystúpení z káry. 
Prevezieme sa po dedine a uvidíme, čo domáci 
pestujú pred svojimi skromnými príbytkami. 
Budeme sa plaviť na domorodých lodičkách 
krížom až k pralesu. Pomôžete veslovať? Za 
dobrého počasia uvidíme v diaľke Sigiriyu, ale 
uvidíme aj divoké slony? Ako pestujú domorodci 

NOVÝ PROGRAM

SRÍ LANKA

Ayubówan! Luboš Fellner 
je môj dlhoročný priateľ 
a BUBO najväčším 
organizátorom zájazdov 
na náš tropický ostrov. 
Obdivujem vašich 
sprievodcov, sú lepší než 
iní. Srdečne všetkých 
Slovákov pozývam.

Mahen 
Kariyawasan
honorárny konzul
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oči zažiť hltačov ohňa a chodenie po uhlíkoch. 
Poradíme vám tie najlepšie miesta na fotenie!

 To najvzácnejšie, čo na tomto ostrove majú. 
Zafíry sú vzácnejšie než diamanty, pretože sa 
ich vyskytuje vo svete menej a v porovnaní 
s diamantom sa zjavujú vo viacerých zaujíma-
vých farebných variáciách. No najvzácnejší je 
kráľovský modrý zafír. Princezná Diana mala 
snubný prsteň práve z kráľovského modrého 
zafíru. Zapôsobí aj na vás? Ukážeme si, ako 
sa drahokamy brúsia a ako sa ťažia. Odkiaľ 
vedia, kde majú začať kopať? Vysvetlí nám to 
skúsený geológ. Dnes sa venujeme aj druhej 
najvzácnejšej komodite z ostrova zvaného 
Cejlón. Čajové plantáže, na ktorých sa pes-
tuje originálny cejlónsky čaj, čajová fabrika, 
malebné scenérie čajovej krajiny, vodopády, 
horské masívy a všadeprítomná vôňa čaju. 
Navštívime viac než sto rokov starú britskú 
továreň na spracovanie čaju a nadýchame 
sa jeho omamnej vône. Sloní sirotinec v PIN-
NAWALA na brehoch rieky Maoya bude na 
konci nášho poznávacieho okruhu najväčším 
zážitkom. 70 rozkošných sloníkov, ktoré sa 
spolu hrajú a šantia. Kŕmenie, kúpanie a výhľad 
na rieku od vášho obedňajšieho stola. Poobede 
odchádzame na južné pobrežie na jednu z naj-
lepších pláží ostrova, ubytovanie v štýlovom 
hoteli priamo na pobreží Indického oceánu.

02

druhým hlavným mestom Cejlónu a my si 
ju užijeme akčne na domorodých bicykloch. 
Autobus ide popri nás pre tých, čo bicykel 
nemusia. Väčšinou sa ide po rovine, či mierne 
dolu kopcom. Kráľovský palác z 12. storočia 
a úchvatný náboženský komplex, kde kedysi 
sídlil Buddhov zub. Zavlažovacie systémy na 
rozlohe 2400 hektárov, postavené slávnym 
kráľom Parakrambahu, ruiny kráľovskej kom-
naty, citadela, lotosové kúpele, komplex Gal 
Vihara s kolosálnymi stvárneniami Buddhu 
na granitovom kameni, najzachovalejšia ne-
zrekonštruovaná dagoba na Srí Lanke. Po 
bicyklovaní sa osviežime čerstvým kokosovým 
orechom. Ďalší úžasný deň za nami.

 Dnes si vysvetlíme základy ajurvédskej 
medicíny. Miestne herbálne lieky na artritídu, 
zvýšenie libida, či na depiláciu sú zázračné. 
Predvedieme! Prejdeme sa záhradou a ukáže-
me 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. 
Odporúčame Vám zobrať si sem papier a pero, 
nebudete stíhať si všetky tie informácie zapi-
sovať! To, čo u nás doktori liečiť nevedia, liečia 
na Srí Lanke už stovky rokov. My tieto záhrady 
prezývame aj zdravé záhrady. Budete prekva-
pení, čo všetko v sebe ukrýva matka príroda! 
Záhradami nás prevedie študovaný herbalista. 
KANDY (UNESCO): kráľovské horské mesto 
a centrum sinhálskej kultúry. Daladamaligawa, 
chrám Buddhovho zubu je najposvätnejším 
miestom Srí Lanky, miesto viery a hrdosti. 
Davy ľudí z celého buddhistického sveta si 
prichádzajú uctiť Buddhov zub. Každý jeden 
deň zubu na obed navaria 32 druhov kari. 
Vysvetlíme si súvislosti a zasvätíme vás do 
tejto sympatickej filozofie. Večer si môžete 
vychutnať známy sinhálsky tanec a na vlastné 

ryžu, kokos, betel a ako pripravujú lokálny čaj? 
Domčeky z prútia, hlinená pec na drevo, na 
oblečenie sarong a sárí. Pokoj, pokora a jed-
noduchý šťastný život v raji. Ako tu môžu mať 
tak čisto? Domorodý obed podávaný na baná-
novom liste je neuveriteľne chutný. Toto zažil 
málokto. Užívame si pohostinnosť miestnych 
obyvateľov. Kundate gate dumi kun. Čo takto 
zajazdiť si na slonovi? Budete mať možnosť. 
Chodíme sem roky a toho malého slona do-
máci už volajú Bubo. Keď budeme mať šťastie, 
uvidíme zo slonieho chrbta veľké varany a cha-
meleóny. Poobede navštívime skalné chrámy 
v DAMBULLA (UNESCO): buddhistické sochy 
a impresívne fresky, komplex piatich jaskýň Aja 
Maha Vijara, sochy Upulvana a Samana, výjavy 
z pekla, veľký zlatý Buddha a škriekajúce opice 
na mangovníku. Nádherné výhľady na okolitú 
krajinu a oddaní buddhisti meditujúci v chrá-
moch. Vraví sa, že každá jedna socha vyžaruje 
nejakú emóciu a že je to vždy na umelcovi, akú 
emóciu soche vloží. Akú emóciu vyvolá socha 
Buddhu u Vás? Dokážete sa zbaviť rušivých 
myšlienok a na chvíľku meditovať na tomto vý-
znamnom duchovnom mieste, starom viac než 
2000 rokov? Deň ukončí tradičná ajurvedická 
masáž pod taktovkou vyškolených odborníkov, 
zakončená bylinkovou parnou saunou a na 
záver relax pri ajurvedickom čaji v záhradnom 
domčeku. Začínate veriť v reinkarnáciu.

 SIGIRIYA: ôsmy div sveta, opevnený palác 
kráľa Kasyapu na 183 metrov vysokom brale 
(UNESCO). Cez nádherné záhrady a popri 
veľkých visiacich hniezdach sršňov vystúpime 
až hore a budeme sa tešiť neuveriteľným vý-
hľadom. Jedna z najkrajších scenérií, aké ste 
kedy videli. Sigiriya je top pamiatka krajiny 
a každý, kto na Srí Lanku príde, musí na leviu 
skalu vyliezť. Dodnes sa presne nevie, ako ju 
postavili. POLONNARUWA (UNESCO): bola 

Prečo sa buddhisti 
usmievajú a sú takí 
šťastní? Spýtajte sa 
mnícha vedľa vás!
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         Oddych na pobreží SRÍ LANKY 
v príjemnom hoteli s možnosťou fakultatívnych 
aktivít. Pôjdete sa kúpať do rieky s vodopá-
dom, povozíte sa na tuk-tuku, alebo pôjdete 
obdivovať maličké korytnačky do centra pre 
ich záchranu? Nájdete v sebe odvahu a po-
vozíte sa v lokálnom autobuse alebo vlaku? 
Alebo dáte prednosť rannému joggingu na 
pláži a ničím nerušenému oddychu v teplom 
Indickom oceáne? ⭑⭑⭑ Mermaid/Tangerine 
hotel all inclusive je už v základnej cene zá-
jazdu a aj tu BUBO dokazuje, že naše služby 
sú o úroveň vyššie. Ide o výborný ⭑⭑⭑ hotel, 
ktorý splní vaše očakávania. Dlhá piesočnatá 
pláž Kalutara vo farbe mandľových makro-
niek je priamo pred vašim hotelom. Letisko 
v Colombe je necelé tri hodiny jazdy z hotela. 
Izby sú navrhnuté v klasickom sinhálskom štýle 
s nábytkom z teakového dreva a štandardným 
vybavením vrátane klimatizácie. Izby majú 

balkóny alebo terasu. Pripojenie na wifi na 
izbách alebo v čitárni. Kúpať sa môžete na 
pláži alebo v dvoch bazénoch. Súčasťou hotela 
je tropická záhrada s kokosovými palmami. 
Stravovanie all inclusive zahŕňa plnú penziu, 
miestne alko a nealko nápoje a poobedňajšie 
občerstvenie. Hotel Tangerine spĺňa rovnaké 
kritériá a používame ho, ak hotel Mermaid 
nie je dostupný. Ak si chcete zlepšiť ubytovací 
štandard, využite služby BUBO prémium, ktorú 
nájdete v doplnkových službách.

Srí Lanka od BUBO, najväčšieho slovenského 
predajcu, je o úroveň vyššie. Pomer ceny a vy-
sokej úrovne služieb je výnimočný – prečítajte 
si, prosím, referencie na tento zájazd na našej 
stránke. Tešíme sa na vás a pripravíme vám 
najlepšiu dovolenku vášho života!

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Hinduistický boh Murugan, 
mix náboženstiev 

02 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Tu sa o slony starajú

03 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Nezabudnuteľné západy slnka 

04 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Kandy - ťažká práca zberačiek čaju

05 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Usmievaví Sinhálci 

06 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Podporíme projekt na záchranu 
morských korytnačiek

03 04

05 06
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BÁJNA SIGIRIYA
Zdá sa nemožné tam vyjsť. Pritom naši Bubáci 
od 6 do 66 rokov to už dokázali. Kedysi tu bol 
palác a keď ste na vrchole, chápete dôvod.

HĽADANIE ŠŤASTIA
Luxusný život v hoteloch poznáme, ale ako 
vyzerá ten dedinský? Preveslujeme jazerom 
lotosových kvetov a potom na vozoch ťaha-
ných exotickými byvolmi sa dostaneme do 
čistučkej dedinky.

NAJLEPŠÍ ČAJ
Málokto vie, že v čajoch je rovnaký rozdiel ako 
vo víne. Tu nájdeme najlepší na svete. Zasta-
víme sa na plantáži, kde si môžete odtrhnúť 
svoje čajové lístky.

HLADKAŤ SLONY
Je to neuveriteľný pocit pohladkať slona. Keď 
sa na vás pozrie múdrymi očami a vy viete, 
že on vie. Na slonici Muthu sa pod dozorom 
mahúta Anuradžu povozíme.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

BUBO pláž

Kandy

Dambulla

Polonnaruwa

Anuradhapura

SRÍ LANKA
Colombo

BUBO+
Na slonoch pralesom, 
na bicykloch medzi 
pagodami, na kárach 
ťahaných volmi 
domorodou dedinkou, 
na lodičke jazerom 
lotosových kvetov
Výstup na vrchol Sigiriya
Výborná polpenzia 
v cene, overené plážové 
hotely

11 dní od 1 380€ / do 2380  €

24. 01. 2019 → 03. 02. 2019
31. 01. 2019 → 10. 02. 2019
14. 02. 2019 → 24. 02. 2019
21. 02. 2019 → 03. 03. 2019
28. 02. 2019 → 10. 03. 2019
07. 03. 2019 → 17. 03. 2019
21. 03. 2019 → 31. 03. 2019
01. 04. 2019 → 11. 04. 2019
16. 04. 2019 → 26. 04. 2019
25. 04. 2019 → 05. 05. 2019
09. 05. 2019 → 19. 05. 2019
25. 07. 2019 → 04. 08. 2019
01. 08. 2019 → 11. 08. 2019
12. 09. 2019 → 22. 09. 2019
26. 09. 2019 → 06. 10. 2019
24. 10. 2019 → 03. 11. 2019
31. 10. 2019 → 10. 11. 2019
07. 11. 2019 → 17. 11. 2019
15. 11. 2019 → 25. 11. 2019
22. 11. 2019 → 02. 12. 2019
29. 11. 2019 → 09. 12. 2019

Necelých 40 kilometrov južne od 
Colomba, na nekonečných pies-
koch Kalutary, obmývanej teplým 
oce.nom vás čaká štýlový rezort, 
dni plné slnka, pláže a jogy a mo-
derné izby s nezabudnuteľným 
sinhalským šarmom. Spríjemnite 
si záver zájazdu s ubytovaním v lu-
xusnom ⭑⭑⭑⭑⭑ plážovom hoteli 
so stravovaním all inclusive. Roy-
al Palms Beach je veľmi kvalitný 
hotel priamo na piesočnej pláži, 
vkusne prerobený v roku 2007. At-
mosféra hotela bude vyhovovať aj 
náročnejším cestovateľom. Veľmi 
vkusná lobby, niekoľko bazénov. 
Surfovanie na makronkovej pláži, 
zber kokosových orechov a čerstvé 
šťavy s nohami v mori.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
ROYAL PALMS BEACH
240 €
osoba / 4 noci (all in)

⭑⭑⭑ 
HOTEL – Predĺženie
185 €
osoba / 3 noci (all in)

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL – Predĺženie
710 €
osoba / 3 noci (all in)

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
do Colomba
ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ 
a ⭑⭑⭑ hoteloch 
v dvojposteľových izbách
polpenziu počas 
poznávacieho programu
4 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteli na pláži (all in)
dopravu klimatizovaným 
autobusom
slovenského BUBO - 
sprievodcu (2. – 6. deň)
letiskové transfery 
na Srí Lanke
dopravu na káričkách 
ťahaných vodnými byvolmi
plavbu lodičkou po 
“lotosovom” jazere
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

ostatnú stravu, víza, 
letiskové poplatky, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

Royal Palms 
Resort
⭑⭑⭑⭑⭑

Srí lanka
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Maximalistický okruh ostrovom po trase ktorú, pred Vami prešiel 
málokto. BUBO je určite prvou cestovnou kanceláriou, ktorá má 
s týmito oblasťami praktické skúsenosti. Využite to a buďte prví. 
Uvidíte veľrybu a leoparda? Či aspoň tamilského tigra? Slušné 
hotely, kvalitná doprava, vynikajúca strava a sprievodca.

   Odlet na Srí Lanku a prílet do CO-
LOMBA, hlavného mesta ostrova. Chystáte 
sa spoznať perlu Indického oceánu lepšie než 
väčšina domácich. Vojna medzi Sinhálcami 
a Tamilcami trvala tak dlho, že sever krajiny 
je dnes absolútne neznámy, aj keď sa vojna 
skončila už v roku 2009 a v krajine odvtedy 
vládne mier. Vychutnajte si to privilégium! 
ANURADHAPURA (UNESCO) bola 1400 ro-
kov hlavným mestom Sinhálska. Škoricové, 
ananásové plantáže, sýtozelené ryžové polia. 
Biela a majestátna, stometrová Ruwanwe-
lisaya je najkrajšia pagoda krajiny. Prečo sa 
buddhisti usmievajú a sú takí šťastní? Spý-
tajte sa na to mnícha, ktorý stojí vedľa vás!

 Ideme do hĺbky. Na drevených kárach 
ťahanými vodnými byvolmi k jazeru plnému 
lotosových kvetov, na domorodých lodičkách 
až k pralesu. Uvidíme divoké slony? Domčeky 
z prútia, na oblečenie sarong a sárí. Domorodý 
obed podávaný na banánovom liste. Čo takto 
zajazdiť si na slonovi? Skalné chrámy v DAM-
BULLA (UNESCO), komplex piatich jaskýň, 
výjavy z pekla, zlatý Buddha a škriekajúce opice.

 SIGIRIYA: opevnený palác kráľa Kasyapu 
na 183 metrov vysokom brale (UNESCO). Takú 
scenériu ste ešte nevideli. POLONNARUWA 
(UNESCO) na bicykloch, pre pohodlnejších au-
tobus. Zavlažovacie systémy, ruiny kráľovskej 
komnaty, citadela, lotosové kúpele, komplex 
Gal Vihara s kolosálnymi stvárneniami Buddhu 
na granitovom kameni, najzachovalejšia ne-
zrekonštruovaná dagoba na Sri Lanke.

 Základy ajurvédskej medicíny. Predvedieme 
si miestne herbálne lieky na artritídu, zvýšenie 
libida či na depiláciu. KANDY (UNESCO): krá-
ľovské horské mesto a centrum sinhálskej kultú-
ry, najposvätnejšie miesto Srí Lanky. Ukážeme 
si, ako rastú klinčeky, kurkuma či kardamon 
a všetky ingrediencie, z ktorých sa vyrába to 
najlepšie karí. Večer si môžete vychutnať známy 
sinhálsky tanec či ajurvédsku masáž.

  Čajové plantáže, na ktorých sa pes-
tuje originálny cejlónsky čaj, čajová fabrika, 
malebné scenérie čajovej krajiny, vodopády, 
horské masívy a všadeprítomná vôňa. Sloní 
sirotinec v PINNAWALA na brehoch rieky 

 ÁZIA

Maoya, desiatky rozkošných sloníkov. Krátky 
oddych, celodenný relax na pláži Kalutara.

 Okolo zlatých pláží prechádzame ďalej na 
juh. GALLE (UNESCO) je návratom do čias 
portugalských a holandských kolónií. Štvr-
té najväčšie mesto krajiny zapôsobilo už na 
cestovateľa Ibn Batutu v 14. storočí. Kravy 
oddychujú pod sýtočervenými stromami, deti 
hrajú medzi hradbami futbal, lodičky sa lenivo 
kníšu v prístave. Uvidíme veľryby?

 Skoro ráno nasadáme na džíp, aby bola 
naša šanca vidieť zver najlepšia. Yala je totižto 
jedným z najlepších parkov ostrova známa 
najvyššou populáciou leopardov. Náš ranger 
hľadá spolu s nami krokodíly, leňochody, varany, 
jelene, divoké byvoly a slony.

 Dnes máme v pláne oddych. Passicudah 
je prekvapením, turistickou budúcnosťou 
ostrova s rozsiahlymi plážami a prekvapivo 
rozvinutými službami. Chcete si zajazdiť na 
skútri, či potápať sa? Dáte si kraby či homáre? 
Stoja polovicu toho, čo v Colombe. Ak sa nám 
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Srí Lanka a Tamilské tigre
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nepodarilo vidieť veľryby v Galle, tu máme 
druhý pokus.

 Dnes vstupujeme do tamilskej oblasti 
a všetko sa mení. Buddhizmus vystriedal hin-
duizmus a sinhálsky jazyk tamilský. Tamilcov je 
vo svete bezmála 70 miliónov a nemajú vlast-
ný štát. Sú považovaní za múdrych ľudí, ktorí 
tisícročia udržiavajú svoje zvyky. Prehliadka 
tisíce rokov starého prístavu TRINCOMALEE. 
Najsvätejší hinduistický chrám ostrova Kone-
swaram na skale s výhľadom na zátoku Gokar-
na (ucho kravy), kam sa vlieva rieka Mahavilli 
Ganga. Toto miesto sa nazýva Kailašom juhu, 
Kailaš severu sa nachádza v Tibete. Chrám 
Šivu, brahmáni, do pol pása nahí a omotaní 
bielou látkou vykonávajú pudžu, zapaľujú ohne 
a odriekajú motlitby. Špina a ruch, býk Nandi, 
presný opak pokojných buddhistických chrámov.

 Kráľovstvo JAFFNA prekvitalo dvesto rokov. 
V kedysi najdôležitejšej oblasti Srí Lanky ste 
teraz jedinými turistami. Porozprávame sa 
s domácimi o Tamilských tigroch a vy nebudete 
chápať, že takí mierumilovní ľudia dokázali de-
saťročia bojovať. Čierni tamilskí rybári tu lovia 
tradičným spôsobom. Vysvetlíme si miestny 
kastovný systém. Nallur Kovil je gýčový chrám 
venovaný Muruganovi. Vyzuť sa treba do prachu 
a muži vstupujú bez trička. Minulý rok sa nám 
podarilo dostať na sväté ostrovy NANATIVU. Tu 
žili vyznávači kultu hadov. Ostrov je vzdialený 
dve hodiny cesty od Jaffny po neuveriteľných 
mólach medzi ostrovčekmi a tridsať minút 
plavby v podpalubí preplnenej lodičky. Na večeru 
vylúpané krevety na štýl Jaffna, ktoré domáci 
ponúkajú ako najlepšie na svete.

  Prechádzame polostrovom Jaffna, náš 
veľký okruh Srí Lankou sa končí. Poituu varén. 
Transfer na letisko. Odlet a prílet domov.

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Národný park Yala – najviac 
leopardov na svete 

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Buddhizmus strieda 
hinduizmus Tamilcov

03 foto : ARCHÍV — bubo 
Čaj okolo Kandy prinášal 
bohatstvo impériu 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Prenikáme do hinduistických 
rituálov

BUBO
pláž

Galle

Passecudah

Jaffna

Anuradhapura

SRÍ LANKA
Colombo

BUBO+
Oblasťami bez turistov 
no o to s väčším fluidom
Džungľou na slonoch 
a po stopách leoparda
Hinduistické chrámy 
vzdelaní Tamilci
Už tri roky bola 
priemerná spokojnosť 
klientov nad 99%
4 dni na najkrajších 
plážach ostrova

14 dní

od 2 120 €
do 2350 €

CENA NEZAHŔŇA
stravu (okrem raňajok), 
víza, letiskové poplatky, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

Brahmáni, do 
pol pása nahí 
a omotaní bielou 
látkou vykonávajú 
pudžu, zapaľujú 
ohne a odriekajú 
modlitby.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku
11 x ubytovanie 
v ⭑⭑⭑-⭑⭑⭑⭑ hoteloch 
v dvojposteľových izbách
11 x raňajkami
Výlet do národného 
parku Yala
dopravu klimatizovaným 
autobusom
BUBO - sprievodcu
asistenčné služby BUBO
letiskové transfery na 
Srí Lanke
návštevu výrobne čaju
dopravu na káričkách 
ťahaných vodnými 
byvolmi
plavbu lodičkou po 
“lotosovom” jazere
ochutnávku araku 
a ajurvédskej masáže 
pre každého
doprava cez ostrovčeky 
a následne trajekt na 
svätý ostrov Nanativu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

31. 01. 2019 → 13. 02. 2019
07. 03. 2019 → 20. 03. 2019
25. 04. 2019 → 08. 05. 2019
01. 08. 2019 → 14. 08. 2019
12. 09. 2019 → 25. 09. 2019
31. 10. 2019 → 13. 11. 2019

TERMÍNY

02

03 04

katalóg 2019 —— 35



Srí Lanka a Maldivy

Srí Lanka a Seychely

Srí Lanka a India

BUBO+
Logická kombinácia 
poznávania a relaxu
Na bicykloch medzi 
pagodami, na lodičke 
jazerom lotosových kvetov
Výborná polpenzia v cene 
a na konci all inclusive
Biele pláže na Maldivách

BUBO+
Srí Lanka od najväčšieho 
predajcu
Najmilší ľudia plnia 
vaše priania
Skúsení sprievodcovia 
sú vám k dispozícii
Vyberte si raj na 
Seychelských ostrovoch 
za skvelú cenu

BUBO+
20 rokov skúseností 
na Srí Lanke aj v Indii
Špičkoví slovenskí 
sprievodcovia
Noc na houseboatoch 
s plnou penziou v cene
Prelet zo Srí Lanky do 
Chennai v cene

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 ÁZIA

 ÁZIA

14 dní

16 dní

od 2530 €

od 2 670 €

 ÁZIA 15 dní od 3 560 € / do 4570 €

/ do 3610 €

/ do 2670 €

Naša najobľúbenejšia kombinácia Srí Lanky s oddychom. 
Tropický raj. Nielen prírodou, ale aj neuveriteľne milými 
a šťastnými domorodcami. Ide o spojenie komfortného 
poznávania a oddychu na záver. Na Srí Lanke máme pre-
najatý klimatizovaný autobus s tým najmilším šoférom. No 
základom tejto cesty sú silné zážitky, a preto môžete okúsiť 
rôzne druhy dopravy (lodičku, káričku ťahanú byvolmi, 
bicykel či slona). Na konci cesty si oddýchnete na ostrovoch, 
pre ktoré je možno aj výraz raj prislabý. Vyberte si svoj 
all inclusive rezort na malých atoloch, ktoré sú súčasťou 
Maldív. V základnej cene ponúkame štvorhviezdičkový Sun 
Island Resort and Spa.

Kombinácia oddychu v raji s komfortným poznávaním Srí 
Lanky, ostrova s množstvom buddhistických pamiatkoch, 
s výbornou kuchyňou a množstvom zážitkov. Oddych na 
súostroví Seychely, pre ktoré je možno aj výraz raj prislabý. 
Zelený raj uprostred Indického oceánu. Ostrovy s najkrajší-
mi plážami na svete, najväčšími orechmi na svete a širokým 
výberom hotelov. Destinácia určená aj pre akčnejších ľudí. 
Zájazd lietame spoločnosťami Emirates, Qatar a Etihad 
v spolupríci s Mihin Lanka a Sri Lankan. Hotel v základnej 
cene zájazdu na Seycheloch je štvorhviezdičkový Berjaya 
Beau Vallon Bay, tropický plážový raj na severozápadnom 
pobreží ostrova Mahe s dokonalým počasím po celý rok.

Logická kombinácia ostrova cejlónskeho čaju s najzelen-
šími časťami Indie. Najkrajšie pamiatky Srí Lanky, slávna 
Sigiriya, sloní sirotinec v Pinnawale a najvýznamnejšie 
hinduistické pamiatky sveta.Tisícročné stavby na brehu 
mora a francúzsky šarm, aký nikde inde v Indii nenájdete. 
Ohromná atmosféra v chrámoch Šivu a Višnu vytesaných 
z  jedného kusu kameňa a minimum turistov. Z mesta 
božieho nektáru z inej planéty, cez plantáže kardamonu 
a voňavých byliniek do lona indickej prírody. Oddych na 
hausbóte a židovská štvrť v Cochine. Predĺžite si pobyt 
v Indii o terapie v ajurvédskom centre? Zažite s nami taký 
zaujímavý, a predsa ešte neobjavený svet.

SRÍ LANKA ∙ MALDIVY

SRÍ LANKA ∙ SEYCHELSKÉ OSTROVY

SRÍ LANKA ∙ INDIA

INDIA

Sigirya
Anaradhapura

SRÍ LANKA

Colombo
Maldivy

INDIA

Sigirya
Anaradhapura

SRÍ LANKA

ColomboSeychelské
ostrovy

INDIA

Bombaj

Chennai

Pondicherry

Trichy

Kochi

Kandy

Polonnaruwa

Anuradhapura

SRÍ LANKA

Trivandrum

Colombo

36 —— katalóg 2019



Taiwan, Hongkong, Macao

Veľký letecký okruh Áziou

Taiwan, Hongkong, 
Macao, Dubaj

Taiwan, Hongkong, 
Macao, Cebu

BUBO+
Krátky a intenzívny 
program pre náročných
Slovenský sprievodca plní 
vaše individuálne priania
Najlepšie dim sum, 
najlacnejší Michelin, 
britské puby
To najlepšie 
z kapitalistickej Číny

BUBO+
Všetky víza aj prelety 
v cene!
VIP lístky na križovanie 
Krista vo veľkonočnom 
termíne!
Kŕmenie orangutanov 
na Borneu
Plavba z Macaa do 
Hongkongu v cene

BUBO+
⭑⭑⭑⭑⭑ hotel v Dubaji 
už v základnej cene
Poznávací program so 
slovenským sprievodcom
Lanovka na Victoria Peak, 
kasíno Venetian
Využite 20 rokov našich 
skúseností

BUBO+
Jediná kombinácia svojho 
druhu na Slovensku 
a v Čechách
Návšteva slávneho kasína 
Venetian v cene
12 dní dokonale 
využitého času
Exotické pláže Filipín

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 ÁZIA 10 dní od 1 445 € / do 1 545 €

 ÁZIA 24 dní od 3 110 € / do  3 110 €

 ÁZIA 15 dní od 2200 € / do  2 580 €

 ÁZIA 15 dní od 2 390 € / do 2 690 €

3 exotické čínske ostrovy. Taiwan, ktorý už 70 rokov kráča vlastnou 
cestou. Portugalské Macao s najkrajším kresťanským chrámom a ulič-
kami, kde turisti prehrávajú svoje peniaze v kasínach, domáci holdujú 
sieste a v kaviarňach ponúkajú pastel de nata. Loďou k najkrajšej 
mestskej panoráme planéty v britskom Hongkongu, dvojposchodové 
električky a nočné trhy s neopakovateľnou atmosférou. Intenzívna 
cesta do najbohatších častí Číny.

Neuveriteľný rozsah krajín, pestrosť ázijských kultúr, bohatstvo pa-
miatok. Legendárny Angkor Wat, kŕmenie orangutanov, pozorovanie 
korytnačiek, či návšteva kasín Macaa na jednej ceste. Z mesta anjelov 
do mesta mrakodrapov a britských električiek. Spod najvyšších dvo-
jičiek do svetovej metropoly kasín. Od bohatého sultána na ryžové 
terasy chudobných. V  jarnom termíne križovanie Ježiša Krista na 
Filipínach. Špecialita, ktorej sa nedá odolať.

To najbohatšie z Číny a Dubaj, ktorý predbehol svoju dobu. Exotické 
vône v uzučkých čínskych uličkách, vyhliadky z najvyšších mrakodra-
pov, michelinovský obed za pár eur, najviac kasín na svete. Potom 
prelet do Dubaja a oddych v ⭑⭑⭑⭑⭑ plážovom hoteli v meste, 
kde sa nemôžete nudiť. Lyžovačka v lete? Púštne safari? Najvyššia 
stavba na svete? Najlepšie nákupy? Dubaj láka čoraz väčšmi a v tejto 
kombinácii nemá chybu.

Intenzívne poznávanie koloniálneho odkazu v Číne a kapitalistického 
slobodného Taiwanu spojené s oddychom na exotických plážach 
Filipín. Nadýchajte sa britskej a portugalskej atmosféry v  južnej 
Číne, spoznajte Čankajšekov odkaz na Taiwane, zahrajte si black 
jack či ruletu v portugalskom Macau a straťte sa v dave v kolosálnom 
Hongkongu. Z tieňa mrakodrapov sa presunieme do tieňa paliem 
a užijeme si filipínske pláže. Netradičná kombinácia.

TAIWAN ∙ HONGKONG ∙ MACAO TAIWAN ∙ HONGKONG ∙ MACAO ∙SAE

TAIWAN ∙ HONGKONG ∙ MACAO ∙ FILIPÍNY

Macao

ČÍNA
Taipei

Hongkong

Macao

Dubaj

ČÍNA
Taipei

Hongkong

Macao

ČÍNA

FILIPÍNY

Taipei

Hongkong

Cebu

Macao

Phnom
Penh

Kuala
Lumpur

BRUNEJ

Siem Reap

ČÍNA

THAJSKO

INDONÉZIA

FILIPÍNY

Bangkok

Hongkong

THAJSKO ∙ KAMBODŽA ∙ MALAJZIA ∙ BRUNEJ

FILIPÍNY ∙ HONGKONG ∙ MACAO
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Román Pláž, podľa ktorého natočili slávny film s Leonardom di 
Capriom, napísal Alex Garland práve tu. Filipíny patria právom na 
cestovateľskú mapu každého človeka, hľadajúceho TÚ pláž. Vy spoznáte 
aj ryžové polia Banaue, budete dýchať španielsku atmosféru v starom 
meste Manily a na jar vám vyrazí dych obrad križovania Krista.

 Odlet na Filipíny.

 Pristávame v krajine so sedemtisíc exo-
tickými ostrovmi, položenými v západnom 
Pacifiku na rozhraní Ázie a Oceánie. MANILA 
– hlavné mesto Filipín, desaťmiliónové veľko-
mesto s výstavnými štvrťami pre bohatých, 
ale aj slumy pre chudobu. Prvá prechádzka 
mestom.

 Cesta klimatizovanou dopravou na sever 
do hôr k svetoznámym terasovým ryžovým 
poliam v blízkosti mesta BANAUE. Výhľady 
na Filipínske Kordilery. Prečo sa volajú rovnako 
ako hory v Južnej Amerike? Sprevádzajú nás 
kopce, filipínske mestečká, ryžové polia a prvé 
ochutnávky filipínskej kuchyne. Po príchode do 
Banaue sa odvezieme na vyhliadku, aby sme 
naplno pochopili v akej kráse sme sa ocitli. 
Noc v Banaue.

 Na ráno máme pripravené prekvapenie 
a objednáme si len pre nás tradičné, filipínske, 
pomaľované jeepney. Kde inde by sme mali mať 
takýto zážitok? Čaká nás prírodný div sveta – 
ryžové terasy v mestečku BATAD. Ľahký trek 
k ryžovým poliam. Nebudete veriť, že toto 
spravili príslušníci kmeňa Ifugao primitívnymi 
nástrojmi pred viac než dvomi tisíckami rokov. 
Kúpite si tu nejaký zaujímavý suvenír od Ifugao, 
ktorý sa dá porovnať iba s tými v Zimbabwe či 
na Sumatre? Skvelý obed u domácich, výhľad 
na najfotogenickejší obrázok severných Filipín 
a ukážeme si aj to, prečo je ryža bielym zlatom. 
Návrat do Banaue.

 Presun po krkolomnej Zig Zag Road, naj-
vyššie položenej ceste Filipín na juh. Úchvat-
ný zážitok a neskutočné výhľady. BAGUIO je 
známe ako letné, hlavné mesto Filipín a už 
od jeho založenia ho vyhľadávala smotánka, 
ktorá si užívala v príjemnej klíme v nadmorskej 

 ÁZIA

výške 1500 mnm. Naokolo sú borovicové lesy 
a priamo tu si vysvetlíme vzťahy medzi USA 
a Filipínami. Pozrieme sa do miestnej katedrály 
a povieme si o japonskom generálovi Yamaši-
tovi, ktorý sa zapísal do dejín práve v tomto 
meste.

 Bohatý program do poslednej minúty. 
MANILA – hlavné mesto Filipín, desaťmilió-
nové veľkomesto s výstavnými štvrťami pre 
bohatých, ale aj slumy pre chudobu. Manila 
je často považovaná za druhú Havanu vďaka 
svojej atmosfére za múrmi koloniálnej štvrte 
Intramuros. Historické centrum s hlavnou 
katedrálou a úzkymi uličkami, ktoré Vás pre-
nesú do čias španielskej nadvlády. V jarnom 
termíne účasť na krížovej ceste a nezabudnu-
teľný obrad Ukrižovania Ježiša Krista! Jeden 
z najslávnejších náboženských obradov našej 
planéty a my pri ňom ani teraz nebudeme 
chýbať. Zimomriavky po celom tele a unikátne 
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Filipíny – poznanie 
a najkrajšie pláže

FILIPÍNY
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zábery, ktoré vám doma nebudú veriť.

 Končí sa naša poznávacia časť a odlietame 
do najstaršieho mesta Filipín, CEBU. Necelé 
tri hodiny letu nás delia od krásnych pláží 
neďaleko mesta, ktoré prezývajú kráľovná juhu. 
Ak vás už nudí vaša dokonalá pláž, môžete ísť 
na výlet na jeden zo 167 ostrovov, ktoré ležia 
okolo a každý z nich má tu svoju najkrajšiu 
pláž na svete. V základnej cene je ubytovanie 
na päť nocí s raňajkami v hoteli Pacific Cebu 
Resort. V prípade záujmu luxusnejšie ubyto-
vanie využite ponuku BUBO Premium a užite 
si luxus v Crimson Resort alebo v Shangri-La 
za príjemné ceny.

       Relax a oddych vo vašom rezorte 
na najkrajších plážach Filipín. Zlepšite si uby-
tovací štandard na plážový rezort Crimson 
Resort & Spa Mactan. Hotel leží na šiestich 
hektároch priamo v tropickej záhrade. Izby sú 
navrhnuté v modernom ázijskom štýle a letisko 
je len necelých dvadsať minút jazdy z hotela. 
290 izieb, chatiek a víl, štyri reštaurácie, detský 
kútik, masáže, spa, jednoducho všetko, na čo si 
len spomeniete. V cene BUBO Premium máte 
izbu typu deluxe pre dve osoby s raňajkami. 
Alebo si vyberte hotel Shangri-La's Mactan 
Resort & Spa. Tropické more, pláž, nekoneč-
ná zeleň a k tomu legendárne služby tejto 
špičkovej siete. Po vystúpení z  lietadla ste 
za necelých pätnásť minút na vašej vysnenej 
pláži a relaxujete. 530 izieb a luxusných suit, 
bary, reštaurácie, detské aktivity, golf a vodné 
športy. V cene príplatku je deluxe izba s raňaj-
kami pre dve osoby. Ak si želáte ešte lepšiu 
izbu, kontaktujte našu kanceláriu.

 Všetko sa musí raz skončiť, aj naša fili-
pínska rozprávka. Transfer na letisko a odlet 
domov.

 Prílet do Viedne.

Môžete ísť na 
výlet na jeden 
zo 167 ostrovov, 
ktoré ležia
okolo a každý 
z nich má tu 
svoju najkrajšiu
pláž na svete.

02

03 04

Baguio

Cebu
FILIPÍNY

Manila

BUBO+
Všetky prelety v cene
VIP lístky na križovanie 
Ježiša Krista v cene vo 
veľkonočnom termíne
Kvalitná kombinácia 
poznania a oddychu
Doprajte si maximálny 
luxus v štýle Shangri-La

13 dní

od 2 380 €
do 2 490 €

CENA NEZAHŔŇA
inú stravu, letiskové 
poplatky.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodné letenky 
v economy class
prelet Manila - Cebu - 
Manila
komplet prenajatú aj 
miestnu prepravu podľa 
programu
všetky výlety
BUBO-sprievodcu počas 
poznávacej časti zájazdu
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách 
pre dve osoby
raňajky
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

06. 04. 2019 → 21. 04. 2019
04. 08. 2019 → 19. 08. 2019
26. 11. 2019 → 11. 12. 2019

TERMÍNY

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Váš luxusný hotel Shangri – La 
na pláži Cebu 

02 foto : Robert TARABA — bubo 
Slávne ryžové polia

03 foto : Robert TARABA — bubo 
Križovanie Krista v jarnom termíne 

04 foto : Robert TARABA — bubo 
Hľadanie pôvodných Filipín

⭑⭑⭑⭑ 
CRIMSON RESORT
470 €
osoba / 5 noci

⭑⭑⭑⭑⭑ 
SHANGRI-LA MACTAN
805 €
osoba / 5 noci

Business Class Emirates
od 2240 €
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Kapitalistická, koloniálna aj komunistická tvár najľudnatejšej krajiny 
sveta. Najkrajšia mestská panoráma, najviac kasín, najvyššia 
vyhliadka, najromantickejšie záhrady, najväčší archeologický nález, 
najslávnejší múr. Okruh bez kompromisov po najzaujímavejších 
miestach čínskeho sveta. Množstvo pamiatok UNESCO, 
britská atmosféra, portugalské vône a množstvo poznania.

01

Veľký okruh Čínou

   Odlet do Hongkongu. Sme v Číne, 
ako si ju vytvorili Briti. Transfer z najväčšieho 
hongkongského ostrova na pevninu. Prechádz-
ka po najživšej tepne Hongkongu k Promenáde 
hviezd so svetoznámym výhľadom na panorá-
mu hongkongských mrakodrapov. Najväčšia 
zbierka feng šuej mrakodrapov na svete. Kedy 
je mesto najkrajšie, zistíme hneď v prvý večer. 
Hviezdny trajekt, ktorým sa preplavíme na 
ostrov Hongkong. Historický vláčik na slávny 
Victoria Peak. Britská dvojposchodová elek-
trička, a hneď k tomu eskalátor, ktorý nás 
prevedie obľúbenou reštauračnou štvrťou Soho 
k barovej uličke Lai Kwai Fong. Toto v Číne 
nezažijeme, iba tu. Vysvietená Nathan Road 
a najvyšší bar na svete? Dokonalá kombinácia 
ázijskej exotiky a britskej elegancie.

 Celodenný výlet do Macaa. Pozrieme sa 
na miesta, kam vstúpila európska noha v 16. 
storočí. Aomen na nás dýcha stredomorskou 
atmosférou v kombinácii s vôňami kanton-
skej kuchyne a portugalských koláčikov. Staré 

 ÁZIA

uličky (UNESCO) ako vystrihnuté z Lisabonu sa 
striedajú s čínskymi obchodíkmi. Ruiny kostola 
svätého Pavla sa právom pokladajú za jednu 
z najkrajších ukážok kresťanskej architektúry 
v Ázii. Cez deň história, v noci zábava. Roz-
právkové kasína, vysvietené časti Coloane 
a Taipa a portugalské reštaurácie.

 Pre záujemcov organizujeme výlet k naj-
väčšej spirituálnej atrakcii, žehnajúcej bron-
zovej soche Buddhu. Nebudeme obdivovať len 
buddhistický chrám a sochy bodhisatvov, ale 
aj tropickú prírodu, nádherné výhľady na Per-
lovú zátoku z lanovky. Rozlúčka s atmosférou 
čínskych kolónií, transfer na železničnú stanicu 
a presun ležadlovým vlakom do najľudnatej-
šieho mesta Číny.

 Šanghaj očarí každého veľkosťou, pre-
pracovanou dopravou a množstvom zelene 
v  meste. O  lokalpatriotizme a  miestnych 
špecifikách si môžete poklebetiť s  našim 
špičkovým miestnym sprievodcom. Nanjing 

NOVÝ PROGRAM

HONGKONG ∙ MACAO ∙ ČÍNA

Klientom BUBO som už 
dlho, pamätám si ich 
začiatky. Navštívil som 
mnohé miesta, ktoré iní 
neponúkali. Každý pobyt 
s BUBO bol zorganizovaný 
na profesionálnej úrovni.

Martin 
Katriak
prezident zväzu 
obchodu sr
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hneď vedľa chrámu plného prosieb a modlitieb 
má zo svojej terasy krásny výhľad do údolia 
rieky Yi. Prechádzka mestom. Takto vyzerala 
Čína pred 30 rokmi vo väčšine čínskych miest.

 ŠAOLINSKÝ CHRÁM (UNESCO) bol zalo-
žený v čase, keď v našich európskych končinách 
zanikala Rímska ríša. Centrum zrodu a rozvoja 
čínskeho wushu – bojových umení. Zoberieme 
vás aj na ukážku bojového umenia od skutoč-
ných majstrov. Vedeli ste, že Zen buddhizmus 
vznikol tu?

 PEKING a ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑⭑ hoteli 
už v základnej cene. Pozrieme si Palác nebies. 
Chrám, kedysi vyhradený cisárovi a jeho slu-
hom, je dnes spoločenským miestom starých 
Pekingčanov, ktorí si v chrámovom parku 
zriadili ihrisko, kam sa chodia socializovať, 
spievať, tancovať, cvičiť, debatovať, hrať 
spoločenské hry a vychutnávať dôchodkový 
vek. Pešia zóna lemovaná drahými butikmi 
a obrovskými nákupnými centrami s dob-
rými reštauráciami a rušný trh s jedlami, čo 
ulahodia všetkým, ktorí radi skúšajú a expe-
rimentujú. Ochutnáte škorpióna?

02

v čase, kedy na nebi svieti mesiac a v úzkych 
uličkách sa mihotajú červené lampióny. Zá-
hradka majstra sietí patrí k najprepracovanej-
ším záhradám v Číne. Ukážka tisícročia starej 
techniky výroby hodvábu – najvzácnejšieho 
artiklu, ktorý do Číny priťahoval už Starý svet. 
Klimatizovaným a prekvapujúco pohodlným 
ležadlovým vlakom sa presunieme do najkraj-
šieho historického hlavného mesta- XI’ANU.

 XI’AN. Sme v niekdajšom hlavnom meste 
Ríše stredu, z ktorého vládlo Číne 13 dynastií. 
Smerujeme k vykopávkam Terakotovej ar-
mády – najväčšieho archeologického objavu 
20. storočia (UNESCO). Porozprávame si 
o najznámejšom cisárovi Čchin, zjednotite-
ľovi prvej veľkej Čínskej ríše, o dynastii, ktorá 
pomenovala Ríšu stredu pre celý západný svet.

 Veľká pagoda divej husi, kolíska čínskeho 
prekladateľstva a centrum šírenia buddhiz-
mu do celej krajiny. Ku kontrastom Číny si 
pridáme moslimskú štvrť, v ktorej žije etnická 
menšina Chuejov a ukážeme si jednu z naj-
exotickejších mešít sveta skrytú v uličkách 
rušného moslimského bazára. Zmení sa nám 
aj strava a ochutnáme jedlá strednej Číny. 
Dáte si sušené granátové jablká, ktorými je 
Xi’an povestný? Večer máte možnosť uvidieť 
tance z čias mocnej dynastie Tang v prevedení 
najkrajších tanečníc, aké zabávali aj samot-
ného cisára.

 Na druhý deň mestské hradby pri Západ-
nej bráne. Povozíte sa po nich na bicykloch? 
Rýchlovlakom do mesta Luoyang. Tradičné 
mesto v povodí Žltej rieky sa radí medzi šty-
ri hlavné historické mestá ríše. LONGMEN: 
2340 jaskýň, tisícky nápisov, stél starých 1500 
rokov, desiatky buddhistických pagod a de-
saťtisíce sôch. Čankajšekova vila postavená 

road a prechádzka po koloniálnom Bunde 
pri rieke Huangpu. V Šanghaji zanechal ar-
chitektonickú stopu aj architekt slovenského 
pôvodu. Z Bundu sa pozeráme priamo do tváre 
mladej, dynamickej a dravej Číny. Ktoré veže sú 
najvyššie? Ochutnávka tradičnej šanghajskej 
kuchyne.

 Jazda na najrýchlejšom vlaku sveta. Zá-
vratne rýchlym výťahom na vyhliadku Sveto-
vého finančného centra. Popoludní sa obleky 
z finančných centier zmenia na ľudové odevy 
starých čínskych obyvateľov Šanghaja. Siesta 
na čínsky spôsob s nekonečnými panorámami 
ukrytými v zákutiach 400-ročnej mingskej zá-
hrady. Chrám jadeitového Buddhu je mystické 
miesto s neopísateľnou atmosférou. Šanghaj 
vám učaruje!

 Začíname program, ktorý vám iné cestov-
né kancelárie neponúknu. Navštívime mestá, 
ktoré Marco Polo označil za najkrajšie na svete, 
a ktoré vám povedia viac o pokroku súčasnej 
Číny. HANGZHOU, raj na zemi s okúzľujúcou 
atmosférou, vraj s najkrajšou polohou v celej 
Číne. Žijú práve tu tie najkrajšie ženy krajiny? 
Kvôli ich kráse sem čínski cisári dali predĺžiť 
Veľký kanál, stavbu, ktorú právom prirov-
návajú k Veľkému čínskemu múru. Kultúrna 
krajina okolo Západného jazera (UNESCO). 
Vydáme sa aj do jedného z najvýznamnejších 
buddhistických chrámov celej Číny. Priamo 
pri plantážach ochutnáme ten najlepší čínsky 
zelený čaj.

 SUZHOU je starobylé mesto s dvetisícpäť-
storočnou históriou, s najväčšou koncentráciou 
klasických čínskych záhrad. Pagoda na Tigrom 
vŕšku patrí k  legendárnym miestam čínskej 
histórie. Plavba po Veľkom kanáli a uličkami 
starého vodného mesta, ktoré je najkrajšie 

Dôchodcovia si 
v chrámovom parku 
zriadili ihrisko, kam sa 
chodia socializovať, 
spievať, tancovať, 
cvičiť, debatovať a hrať 
spoločenské hry.
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 Vyrážame kvalitným klimatizovaným 
autobusom k VEĽKÉMU ČÍNSKEMU MÚRU. 
Prechádzka po múre patrí k najkrajším spo-
mienkam na veľkú Čínu. Výroba artefaktov 
z jadeitu. Jadeit, ako polodrahokam, má ne-
smierne veľa významov nielen v rámci čínskej 
medicíny a tradičnej kultúry. LETNÝ PALÁC 
je pekingskou ukážkou nádhernej čínskej zá-
hradnej architektúry. Letné sídlo poslednej 
cisárskej dynastie pochádzajúcej z chladného 
Mandžuska má všetko, čo dynastia potrebovala 
– jazero, chrám, úradné i rezidenčné priesto-
ry. Peking bol dejiskom letných olympijských 
hier. Symbolom olympijského areálu je slávne 
VTÁČIE HNIEZDO s diváckou kapacitou 91000 
ľudí. Areál s menami víťazov dokumentujúci 
najväčšie letné olympijské hry histórie.

     Prechádzka po najväčšom námestí 
na svete. Námestie nebeského pokoja je 

námestím, na ktorom nenájdeme lavičky, 
a nesmieme tam jazdiť na bicykli (tanky sem 
však vstúpiť môžu) Je to ale tiež miesto, 
kde sa ráno pred východom slnka vyvesuje 
čínska vlajka za zvuku čínskej hymny, a kde 
mladí pionieri strážia monument venovaný 
obetiam občianskej vojny. Plávajúce vajce, 
ako miestni prezývajú budovu divadla, dopĺ-
ňa srdce mesta Peking, ktoré má obrovskú 
históriu, no zároveň chce byť modernou met-
ropolou a hrdým hlavným mesto najväčšej 
ekonomiky sveta. ZAKÁZANÉ MESTO bude 
bonbónikom na záver. Dodnes je najroz-
siahlejším palácovým komplexom na svete. 
Najkrajšia ukážka čínskej imperiálnej archi-
tektúry inšpirovanej moderným feng šuej 
(UNESCO). Príbehy, ktoré sa odohrávali 
v rámci jednotlivých častí mesta, sa dodnes 
rozprávajú ako rozprávky a  legendy v čín-
skych rodinách. Rozlúčka pri pekinskej kačke 

03 04

05 06

v tradičnej reštaurácii. Dokonalá bodka za 
spoznávaním obrovskej rôznorodej krajiny. 
Transfer na letisko, odlet domov.

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Božský výhľad na Hongkong 
a polostrov Kowloon

02 foto : Samuel KLČ — bubo 
Mramorová loď cisárovnej Cixi

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Stará a mladá Čína 

04 foto : Samuel KLČ — bubo V 
uličkách, ktoré rýchlo miznú

05 foto : Robert TARABA — bubo 
Bohaté ostrovy juhu 
– Hongkong a Macao 

06 foto : Samuel KLČ — bubo 
Slávna armáda prvého cisára
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SAMI NA MÚRE
Prechádzka po Veľkom múre – množstvo scho-
dov, úžasné výhľady a stavba, ktorá stelesňuje 
tisíce rokov kontinuity čínskej kultúry. A my 
sa pokúsime prekvapiť vás, vyhnúť sa davom 
a mať múr len pre seba.

GRILOVANÁ BARANINA
Urobíme krok späť v čase a sme v období roz-
kvetu hodvábnej cesty. V moslimskej štvrti 
Xi-Anu predavači hlasne núkajú svoje výrobky, 
všade sušené ovocie, grilovaná baranina alebo 
arašidové cukríky.

MIZNÚCE HUTONGY
Peking dnes patrí k najrýchlejšie sa meniacim 
metropolám planéty v zmysle čínskeho prí-
slovia: Keď staré neodíde, nové nemôže prísť. 
A my chceme vidieť aj to staré.

NOČNÝ PUDONG
Každá sekunda v Šanghaji ponúka veľký záži-
tok, ale pohľad na supermoderné mrakodrapy 
štvrte Pudong vás šokuje. Pochopíte, čo Číňa-
nia dokázali za 30 rokov.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

ČÍNA

Hongkong

Šanghaj
Hanghzou

Suzhou
ShaolinXi-An

Peking

BUBO+
Polpenzia už v základnej 
cene
⭑⭑⭑⭑⭑ hotel v centre 
Pekingu už v základnej 
cene
Množstvo pamiatok 
UNESCO, všetky tváre 
Číny
Rozsiahla cesta so 
slovenským sprievodcom

18 dní od 2 290 € / do 2 450  €

28. 03. 2019 → 14. 04. 2019
18. 04. 2019 → 05. 05. 2019
09. 05. 2019 → 26. 05. 2019
30. 05. 2019 → 16. 06. 2019
27. 06. 2019 → 14. 07. 2019
18. 07. 2019 → 04. 08. 2019
08. 08. 2019 → 25. 08. 2019
29. 08. 2019 → 15. 09. 2019
19. 09. 2019 → 06. 10. 2019
10. 10. 2019 → 27. 10. 2019
31. 10. 2019 → 17. 11. 2019

Peking si užijete vo veľkom štýle. 
Už v základnej cene vám ponú-
kame ⭑⭑⭑⭑⭑ hotel v Pekingu 
s vynikajúcou polohou pri hlavnej 
ulici mesta Wangfujing. Nočný 
život, obchodné centrá, kde sa 
odohráva život moderných Číňa-
nov, máte na skok. Každý večer 
môžete tráviť na nočných trhoch 
plných neuveriteľných gurmán-
skych výziev. Pešia vzdialenosť 
od Zakázaného mesta či od 
Námestia nebeského pokoja 
s obrazom Maa v meste, ktoré 
je veľké ako Belgicko, hovorí za 
všetko. Kvalitné izby, wifi, hotel 
s bazénom, 5 reštaurácií v hoteli 
a k tomu ruch hlavného mesta 
Číny priamo pred vaším oknami. 
Zažite Čínu o úroveň vyššie.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL 
V PEVNINSKEJ ČÍNE
190 €
osoba / 2 noci

⭑⭑⭑⭑⭑ 
RITZ CARLTON 
HONGKONG
865 €
osoba / 2 noci

1. trieda vlaku 
Čína / 2 presuny
90 €

1. trieda vlaku 
Hongkong → Šanghaj
48 €

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v izbách pre 
dve osoby vo vybraných 
hoteloch strednej triedy
⭑⭑⭑⭑⭑ hotel na 
3 noci v Pekingu
polpenziu v Číne 
(od 10. dňa)
prepravu prenajatými 
autobusmi
dva transfery ležadlovým 
vlakom v Číne
trajekt Macao- Hongkong
dopravu na Victoria Peak
BUBO–sprievodcu 
a miestnych sprievodcov 
podľa potreby
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

víza, inú stravu, vstupné, 
letiskové poplatky, prelet 
Taiwan– Hongkong (cca 
200 €),vlak Šanghaj-
Hongkong (105 €).

Prime Hotel
Čína

⭑⭑⭑⭑⭑
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Maximalistický okruh do kapitalistickej, koloniálnej aj 
komunistickej časti najľudnatejšej krajiny sveta. Z ostrova, 
ktorý sa v roku 1949 odtrhol od komunistov, k mauzóleu Maa. 
Veľká cesta, ktorá posunie vaše poznanie sveta ďalej.

  Odlet do Taipei, hlavného mesta čínskej 
provincie, ktorá sa v roku 1949 odtrhla od 
Číny. Cestou z letiska do hotela sa dozviete, 
čo (okrem Východočínskeho mora) oddeľuje 
Taiwan od Pekingu.

  Palácové múzeum s národným pokla-
dom Číny, mauzóleum vodcu Kuonmintangu 
Čankajšeka. Najmodernejšia štvrť kozmopo-
litného Taipeia – Xinyi, ktorej od roku 2004 
dominuje vyše polkilometrová veža Taipei 101. 
Výlet na severovýchodné pobrežie, strmé, buj-
nou vegetáciou porastené brehy, pozoruhodné 
kamenné formácie Nanya Rocks. Dvojfarebná 
zátoka, húfy krabov a šálka vynikajúceho ze-
leného čajíku v starej banskej dedinke. Večer 
vysvietený prezidentský palác a býčí penis na 
večerných trhoch. Ochutnáte?

   Prelet do Macaa a zoznámenie sa s at-
mosférou európskych kolónií. Vstupujete do 
Číny po stopách portugalských moreplavcov 
16. storočia. Prvá európska usadlosť v Číne, 
do roku 1999 stále portugalská kolónia, kde na 
vás dýcha stredomorská atmosféra v kombi-
nácii s vôňami kantonskej kuchyne a portugal-
ských koláčikov. Staré uličky (UNESCO) ako 

vystrihnuté z Lisabonu sa striedajú s čínskymi 
obchodíkmi. Ruiny kostola Sv. Pavla sa prá-
vom pokladajú za jednu z najkrajších ukážok 
kresťanskej architektúry v Ázii. Večer Macao 
odkrýva svoju tvár globálneho epicentra 
hazardného priemyslu. Rozprávkové Casino 
Venetian – najväčšie kasíno sveta (51000 
štvorcových metrov) a šiesta najväčšia budova 
našej planéty.

   Transfer do prístavu a pokračovanie 
v ceste rýchloloďou do centra HONGKONGU. 
Prechádzka po najživšej tepne Hongkongu 
k Promenáde hviezd so svetoznámym výhľa-
dom na panorámu hongkonských mrakodra-
pov. 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. 
Pre záujemcov výlet k najväčšej spirituálnej 
atrakcii Hongkongu, bronzovej soche Buddhu 
na ostrove Lantau. Ležadlovým vlakom do 
Číny.

  ŠANGHAJ: jedno z  prvých miest 
otvorených obchodu so Západom, dnes cen-
trum najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekonomiky. 

 ÁZIA

Koloniálny Bund pri rieke Huangpu s výhľadom 
na mladú, dynamickú a dravú Čínu. Preve-
ziete sa najrýchlejším vlakom sveta Maglev 
(431 km/h)? Vyveziete sa na najvyššie polože-
nú vyhliadkovú plošinu World Financial Center 
(472 m)? Štyristoročná záhrada, ktorou sa 
chodila kochať elita. Starý čínsky bazár, kde 
oceľ a sklo vystrieda drevo, draky a tradičné 
čínske strechy. Chrám jadeitového Buddhu 
a stretnutie s prvými mníchmi.

     Krátky presun do mesta HAN-
GZHOU s okúzľujúcou atmosférou, vraj s naj-
krajšou polohou v celej Číne. Žijú práve tu 
tie najkrajšie ženy? Kvôli ich kráse sem čínski 
cisári dali predĺžiť Veľký kanál, stavbu, ktorú 
právom prirovnávajú k Veľkému čínskemu 
múru. Západné jazero (UNESCO) a čajové 
plantáže, jeden z najvýznamnejších budd-
histických chrámov celej Číny. Pokračujeme 
do SUZHOU, mesta vody, záhrad a hodvábu. 
Tigrí kopec s pagodou, ktorú volajú aj šikmou 
vežou Číny. Plavba po Veľkom kanáli a uličkách 
starého vodného mesta. Záhrada majstra sietí 
a technika výroby hodvábu – najvzácnejšieho 
artiklu, ktorý do Číny priťahoval už Starý svet. 
Vlakom pokračujeme do XI’ANU.

01

Veľký okruh Čínou + Taiwan
TAIWAN ∙ HONGKONG ∙ MACAO ∙ ČÍNA
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   Sme v niekdajšom hlavnom meste Ríše 
stredu, z ktorého vládlo Číne trinásť dynastií. 
Terakotová armáda (UNESCO) cisára Čchin, 
zjednotiteľa prvej Čínskej ríše. Veľká pagoda 
divej husi, centrum šírenia buddhizmu do 
celej krajiny. Moslimská štvrť Chuejov a jedna 
z najexotickejších mešít sveta. Večer možnosť 
vidieť tance z čias mocnej dynastie Tang. 
Mestské hradby, povozíte sa po nich na bicyk-
loch? Krátky presun na východ do provincie 
Henan. LUOYANG (UNESCO) pokladaný za 
kolísku čínskej civilizácie. Jaskyne LONGMEN: 
svedectvo významu buddhizmu v histórii Číny. 
2340 jaskýň, tisícky nápisov a stél starých 
1500 rokov, desiatky buddhistických pagod 
a desaťtisíce sôch.

 ŠAOLINSKÝ CHRÁM (UNESCO) je zrejme 
najznámejším buddhistickým chrámom pre 
náš západný svet. Živé centrum zrodu a roz-
voja čínskych bojových umení. Les 248 pagod 
z tehál a kameňa s hrobkami najväčších maj-
strov. Ležadlovým vlakom do hlavného mesta.

       PEKING – prechádzka po naj-
väčšom námestí sveta, Brána nebeského 
pokoja, moderná budova opery, CHRÁM NE-
BIES, kde sa panovník modlil za dobrú úrodu 
(UNESCO). VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR (UNESCO) 
je, ako radi tvrdia Číňania, jedinou stavbou 
viditeľnou z Mesiaca. LETNÝ PALÁC bude 
ukážkou nádhernej čínskej záhradnej archi-
tektúry (UNESCO). ZAKÁZANÉ MESTO je 
dodnes najrozsiahlejším palácovým kom-
plexom na svete. (UNESCO). Večer možno 
predstavenie čínskych akrobatov. Transfer 
na letisko, odlet a prílet domov.

02

03

BUBO+
Maximalistické spojenie 
štyroch čínskych podôb
Na pevnine máte 
v základnej cene 
polpenziu
V Pekingu spíte 
v ⭑⭑⭑⭑⭑ hoteli už 
v základnej cene
Všetky slávne pamiatky 
Číny (UNESCO)

21 dní

od 2435 €
do 2 635 €

Večer vysvietený 
prezidentský palác 
a býčí penis na 
večerných trhoch. 
Ochutnáte?

04

25. 03. 2019 → 14. 04. 2019
15. 04. 2019 → 05. 05. 2019
06. 05. 2019 → 26. 05. 2019
27. 05. 2019 → 16. 06. 2019
24. 06. 2019 → 14. 07. 2019
15. 07. 2019 → 04. 08. 2019
05. 08. 2019 → 25. 08. 2019
26. 08. 2019 → 15. 09. 2019
16. 09. 2019 → 06. 10. 2019
07. 10. 2019 → 27. 10. 2019
28. 10. 2019 → 17. 11. 2019

TERMÍNY

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v izbách pre 
dve osoby vo vybraných 
hoteloch strednej triedy
⭑⭑⭑⭑⭑ hotel na 3 noci 
v Pekingu
polpenziu v Číne 
(od 10. dňa)
prepravu prenajatými 
autobusmi
dva transfery 
ležadlovým vlakom 
v Číne
trajekt Macao-Hongkong
dopravu na Victoria Peak
BUBO–sprievodcu 
a miestnych sprievodcov 
podľa potreby
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA

víza, inú stravu, vstupné, 
letiskové poplatky, prelet 
Taiwan– Hongkong (cca 
200 €),vlak Šanghaj-
Hongkong (105 €).

01 foto : Samuel KLČ — bubo 
Tradície, čo prežívajú modernu

02 foto : Samuel KLČ — bubo 
Západné jazero, útočisko 
básnikov aj štátnikov

03 foto : Samuel KLČ — bubo 
Hríbové skaly v geoparku Yehliou 

04 foto : Samuel KLČ — bubo 
Autentická atmosféra  
u moslimov v Xi'Ane

ČÍNA

Hongkong

Šanghaj
Hanghzou

Suzhou
ShaolinXi-An

Peking

Taipei
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Mocná krajina, ktorá napreduje neuveriteľne rýchlym tempom. 
Buďte pri tom a urobte si vlastný názor. Mrakodrapy v Šanghaji, 
v najväčšom meste Číny, záhrady Suzhou, ktoré obdivoval už 
Marco Polo, história Xi'Anu, mnísi Šaolinu, megalománia Pekingu. 
Všetky dôležité pamiatky Číny (UNESCO) a ríša, o ktorej budete 
rozprávať deťom.

   Odlet do najľudnatejšieho mesta 
Číny. ŠANGHAJ: uvítacia večera, ochutnáv-
ka tradičnej šanghajskej kuchyne. Prehliadka 
najmodernejšieho mesta kontinentálnej Číny. 
Prevezieme sa najrýchlejším vlakom sveta 
Maglev (431 km/h)? Vyveziete sa na najvyš-
šie položenú vyhliadkovú plošinu sveta World 
Financial Center (vyhliadka vo výške 472 m)? 
Poprechádzame sa po koloniálnom Bunde pri 
rieke Huangpu s výhľadom na mladú a dravú 
Čínu. Siesta na čínsky spôsob s nekonečný-
mi panorámami v zákutiach štyristoročnej 
mingskej záhrady. Oceľ a sklo vystrieda drevo 
a tradičné čínske strechy. Chrám jadeitového 
Buddhu, omamná vôňa tyčiniek a buddhistické 
rituály.

     Navštívime mestá, ktoré Marco Polo 
označil za najkrajšie na svete. Všetci Číňania 
vám to jednohlasne potvrdia. HANGZHOU, 
raj na zemi s okúzľujúcou atmosférou, vraj 
s najkrajšou polohou v celej Číne. Kvôli kráse 
tunajších žien sem čínski cisári dali predĺžiť 

 
Veľký kanál, ktorý právom prirovnávajú k Veľké-
mu čínskemu múru. Poprechádzame sa okolo 
skvostu čínskej krajinnej architektúry, ktorá in-
špirovala celý Ďaleký východ - Západné jazero 
(UNESCO). Priamo pri plantážach ochutnáme 
najlepší čínsky zelený čaj. Chrám Ling Jin, jeden 
z najvýznamnejších buddhistických chrámov 
celej Číny. SUZHOU, Benátky Číny, je mesto 
s dvetisícpäťstoročnou históriou. Legendami 
opradený Tigrí kopec so zbierkou bonsajov 
a čínskych skaliek a s pagodou, ktorú volajú aj 
šikmou vežou Číny. Plavba po Veľkom kanáli 
a uličkami vodného mesta. Záhrada majstra 
sietí a výroba hodvábu – najvzácnejšieho ar-
tiklu, ktorý do Číny priťahoval už Starý svet. 
Ležadlovým vlakom sa presunieme do XI’ANU.

   XI’AN, z ktorého vládlo Číne 13 dynastií. 
Smerujeme k vykopávkam Terakotovej armá-
dy – najväčšieho archeologického objavu 20. 
storočia (UNESCO). Porozprávame si o zjed-
notiteľovi prvej veľkej Čínskej ríše. Veľká pagoda 
divej husi, kolíska čínskeho buddhizmu. Ku 

 ÁZIA

kontrastom Číny si pridáme moslimskú štvrť 
Chuejov. Zmení sa nám aj strava a ochutnáme 
jedlá strednej Číny. Dáte si sušené granátové 
jablká, ktorými je Xi’an povestný? Večer máte 
možnosť uvidieť tance z čias dynastie Tang 
v prevedení tanečníc, aké zabávali aj samot-
ného cisára. Prechádzka na mestské hradby. 
Povozíte sa po nich na bicykloch? Presun na vý-
chod do provincie Henan k ďalším pamiatkam 
UNESCO. LUOYANG: pokladaný za kolísku 
čínskej civilizácie, ktorú Číňania radia medzi 
štyri hlavné historické mestá ríše. Jaskyne 
LONGMEN: ohromné svedectvo významu 
buddhizmu v histórii Číny. 2340 jaskýň, tisícky 
nápisov a stél starých 1500 rokov, desiatky 
buddhistických pagod a desaťtisíce sôch.

 Slávny a (UNESCO) je zrejme najznámej-
ším buddhistickým chrámom pre náš západný 
svet. Živé centrum zrodu a rozvoja čínskych 
bojových umení. Les pagod – 248 pagod posta-
vených z tehál a kameňa s hrobkami najväčších 
majstrov. Zoberieme vás aj na ukážku bojového 

01

Čína pre milovníkov histórie
ČÍNA
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umenia od skutočných majstrov. Vedeli ste, že 
Zen buddhizmus vznikol tu? Odchod ležadlo-
vým vlakom do Pekingu.

 PEKING – hlavné mesto Číny, ktoré mu-
síte vidieť. Ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑⭑ hoteli už 
v základnej cene. Prechádzka po najväčšom 
námestí sveta, kde je zakázané jazdiť na bicykli 
(tanky sem však môžu). Moderná budova ope-
ry neďaleko Námestia nebeského pokoja vám 
vyrazí dych. Je najkrajšou modernou stavbou 
planéty? Návšteva CHRÁMU NEBIES, miesta, 
kde sa panovník modlil za dobrú úrodu. Bu-
dova, celá z dreva, sa stala symbolom mesta 
(UNESCO). Ochutnáte priadku morušovú na 
špajdli priamo v srdci najznámejšieho mesta 
Číny? Prechádzka štvrťou klasických hutongov.

     Opäť prenajatým autobusom na 
sever k VEĽKÉMU ČÍNSKEMU MÚRU, ktorý 
je, ako radi tvrdia Číňania, jedinou stavbou 
viditeľnou z Mesiaca. Vysvetlíme si. Výroba 
artefaktov z jadeitu, ktorý si Číňania cenia nad 
zlato aj diamanty. Slávne VTÁČIE HNIEZDO 
pre 91000 divákov – najväčšie letné olympijské 
hry histórie. LETNÝ PALÁC a Mramorová loď 
cisárovnej Cixi (UNESCO). Večer možno jedi-
nečné predstavenie čínskych akrobatov. ZA-
KÁZANÉ MESTO, sídlo dynastií Ming a Čching 
malo tradične 9999 miestností a  je dodnes 
najrozsiahlejším palácovým komplexom na 
svete. Najkrajšia ukážka čínskej imperiálnej 
architektúry, inšpirovanej opäť moderným 
Feng Šuej pod ochranou UNESCO. Poobede 
návšteva popredného hodvábneho trhu ale-
bo nákupy na pešej zóne Wangfujing. Odlet 
a prílet do Európy.

02

03

BUBO+
Polpenzia už v základnej 
cene
⭑⭑⭑⭑⭑ hotel v centre 
Pekingu už v základnej 
cene
Množstvo pamiatok 
UNESCO so skúseným 
sprievodcom
Možnosť spojiť si 
s návštevou Hongkongu, 
Macaa či Taiwanu

13 dní

od 1850 €
do 2060 €

CENA NEZAHŔŇA
víza, inú stravu, vstupné, 
letiskové poplatky.

Pre krásu žien dali 
cisári do Hangzhou 
predĺžiť Veľký kanál, 
ktorý právom 
prirovnávajú 
k Veľkému 
čínskemu múru.

04

02. 04. 2019 → 14. 04. 2019
23. 04. 2019 → 05. 05. 2019
14. 05. 2019 → 26. 05. 2019
04. 06. 2019 → 16. 06. 2019
02. 07. 2019 → 14. 07. 2019
23. 07. 2019 → 04. 08. 2019
13. 08. 2019 → 25. 08. 2019
03. 09. 2019 → 15. 09. 2019
24. 09. 2019 → 06. 10. 2019
15. 10. 2019 → 27. 10. 2019
05. 11. 2019 → 17. 11. 2019

TERMÍNY

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku
ubytovanie v izbách pre 
dve osoby vo vybraných 
hoteloch strednej triedy
⭑⭑⭑⭑⭑ hotel na 
3 noci v Pekingu
polpenziu (raňajky 
a obedy)
prepravu prenajatými 
autobusmi
dva transfery 
ležadlovým vlakom
BUBO–sprievodcu 
a miestnych sprievodcov 
po celý čas
množstvo prehliadok 
a výletov
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

01 foto : Samuel KLČ — bubo 
Ulička Shantang v Suzhou 

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Mladíci zo Shaolinu

03 foto : Mirka ZELIZŇÁKOVÁ — bubo 
Kaligraf pod mestským 
hradbami v Xi'Ane 

04 foto : Samuel KLČ — bubo 
Buddha vytesaný do skaly 
v chráme Lingyin

ČÍNA

Hanghzou

Suzhou
ShaolinXi-An

Peking

Šanghaj
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Kvarteto destinácií v Ázii, ktoré majú spoločné exotično, vysokú úroveň 
služieb, výbornú kuchyňu a mix tradičnej kultúry s európskym vplyvom.
Zaujímavá kombinácia poznania v najbohatších častiach Číny ďaleko 
od komunistického Pekingu a oddychu na pokojných plážach Bali. Tri 
metropoly, tisíce mrakodrapov a ultra modernej výstavby a pokoj, šum 
mora na ostrove bohov. Vyskúšajte netradičnú dovolenku a kombináciu, 
ktorá spája zážitkovú poznávaciu dovolenku a relax na pláži.

01

Taiwan, Hongkong, Macao, Bali

 Transfer na letisko Schwechat s VIP BUBO 
transferom alebo individuálne. Check in na 
novom termináli 3 pri prepážke spoločnosti 
Emirates. Odlet do Ázie.

 Prílet do Taipei, hlavného mesta čínskej 
provincie, ktorá sa v roku 1949 odtrhla od 
Číny. Cestou z letiska do hotela sa dozviete, 
čo (okrem Východočínskeho mora) oddeľuje 
Taiwan od Pekingu.

 Taipei má dve tváre. Starú i mladú. Pa-
lácové múzeum s národným pokladom Číny, 
mauzóleum vodcu Kuonmintangu Čankajšeka, 
ktorého v roku 1949 vyhnali z pevninskej Číny 
komunisti. Najmodernejšia štvrť kozmopo-
litného Taipeia – Xinyi, ktorej od roku 2004 
dominuje vyše polkilometrová veža Taipei 101. 
Vyhliadka na mesto z 89. poschodia.

 Výlet na severovýchodné pobrežie, úplne 
iný svet, strmé, bujnou vegetáciou porastené 

 ÁZIA

brehy, nádherné scenérie. Divoké vlny doliehajú 
na pozoruhodné kamenné formácie Nanya 
Rocks a  ľudskou rukou vystavané zábrany 
lemujú piesčité pobrežie. Dvojfarebná zátoka, 
húfy krabov a šálka vynikajúceho zeleného 
čajíku v starej banskej dedinke. Promenáda 
pri delte rieky, koloniálne stavby, vyprážané 
bedle a misa čerstvých mušlí alebo prechádzka 
večerným Taipei so slovenským sprievodcom. 
Vysvietený prezidentský palác a býčí penis na 
večerných trhoch. Ochutnáte?

 Prílet do Hongkongu. Sme v Číne, ale takej, 
ako si ju vytvorili Briti. Transfer z  letiska do 
hotela – z najväčšieho hongkonského ostrova 
na pevninu. Prechádzka po najživšej tepne 
Hongkongu k Promenáde hviezd so svetozná-
mym výhľadom na panorámu hongkonských 
mrakodrapov. Najväčšia zbierka feng šuej mra-
kodrapov na svete. Kedy je mesto najkrajšie 
zistíme hneď v prvý večer. Ak sa rozhodnete 
spať v najvyššom hoteli na svete, tak ste na 

NOVÝ PROGRAM

TAIWAN ∙ HONGKONG ∙ MACAO ∙ INDONÉZIA

Už roky cestujem s BUBO, 
najprv na odporučenie, 
potom z presvedčenia, 
že BUBO je kancelária, 
ktorá moje cestovateľské 
sny mení v zaujímavé 
poznanie. Najzaujímavejší 
zájazd? Všetky!

Klaudia 
Halászová
rektorka slovenskej 
poľnohospodárskej 
univerzity nitra
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rovných päť hodín a potom nás čaká už iba 
relax na ostrove bohov. Preleteli sme rovník 
a prilietame na Bali, ktoré leží na južnej po-
loguli. Presunieme sa do hotela. V základnej 
cene zájazdu je ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ hoteli. 
Hotel SOL BEACH HOUSE BENOA a all inclu-
sive stravovanie. Veľmi príjemný hotel, ktorý 
znesie tie najprísnejšie kritériá tejto hotelovej 
kategórie. Hotel je z letiska vzdialený len ne-
celých tridsaťpäť minút jazdy autom a leží na 
krásnej pláži Tanjung Benoa. Okolie hotela je 
nádhernou tropickou záhradou a k dispozícii 
okrem mora a pláže sú aj dva bazény. Izby sú 
štandardne vybavené klimatizáciou, trezorom, 
kúpeľňou, minibarom, fénom. V cene ubytovania 
máte stravovanie blue all inclusive, ktoré zahŕňa 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
a plnú penziu. Hotel je určený nenáročným 
klientom, ktorí sa chcú zabaviť a oddýchnuť 
si za dobrú cenu. Ak si chcete zlepšiť úroveň 
ubytovania, tak vám odporúčame využiť službu 
BUBO Prémium a ubytovanie v hoteli The Ritz 
Carlton Bali.

 Relax na nádhernom indonézskom ostrove 
Bali v hoteli podľa vášho výberu.

02

architektúry v Ázii. Cez deň história, v noci 
zábava. Večerné Macao odkrýva svoju ďal-
šiu tvár nepochybného globálneho epicentra 
hazardného priemyslu. Rozprávkové kasína, 
vysvietené časti Coloane a Taipa a portugalské 
reštaurácie. Casino Venetian – najväčšie kasíno 
sveta (51000 štvorcových metrov) a šiesta 
najväčšia budova našej planéty je neprehliad-
nuteľným dôkazom, že Hongkong znamená 
biznis, ale Macao zábavu.

 Hongkong nie je len mestom mrakodrapov 
a rušných biznis centier. Jeho ďalšiu podobu 
spoločne objavíme na jednom z niekoľkých 
desiatok okolitých ostrovov. Zelený ostrov 
Lantau je najväčším spomedzi nich. Tieto pľúca 
Hongkongu sú zároveň dôležitým pútnickým 
buddhistickým miestom. Pre záujemcov orga-
nizujeme výlet k najväčšej spirituálnej atrakcii, 
žehnajúcej bronzovej soche Buddhu. Spolu 
s pútnikmi z celej Číny vystúpime po schodoch 
na horu k buddhistickému múzeu, v ktorom je 
ukrytý pozostatok Buddhu o veľkosti zrnka 
ryže, ktorý dostali Hongkončania ako darček 
od budhistov zo Srí Lanky. Toto živé pútnické 
miesto vás strhne odľahlou meditačnou at-
mosférou, takou odlišnou od rušného centra 
dostupného metrom i autobusom. Náš prvý 
stret s čínskym buddhizmom nám poskytuje 
priestor v pokojnej atmosfére vysvetliť si od-
lišnosti od iných vetiev buddhizmu. Zároveň si 
povieme, v čom je dvadsaťšesť metrov vysoká 
socha Buddhu jedinečnou oproti iným žeh-
najúcim sochám v Číne. Nebudeme obdivovať 
len buddhistický chrám a sochy bodhisatvov, 
ale aj tropickú prírodu, nádherné výhľady na 
Perlovú zátoku z lanovky.

 Opúšťame ruch veľkomesta a z tieňa mra-
kodrapov sa presunieme pod palmy na našu 
balijskú pláž. Let Hongkong – Denpasar trvá 

správnom mieste. V rámci našej edície naj-
lepších hotelov sveta si ho môžete priplatiť.

 Celodenná prehliadka Hongkongu, bývalej 
britskej kolónie. Medzi top atrakcie Hongkongu 
patrí Hviezdny trajekt, ktorým sa preplavíme 
na ostrov Hongkong. Za sedem minút sme 
obklopení modernými budovami, medzi kto-
rými premáva historická lanovka na slávny 
Victoria Peak. Ceny pozemkov v tejto lokalite 
patria k najdrahším nielen v rámci krajiny, ale 
celej Ázie. Nezabudnuteľné zábery si spravíme 
v najlukratívnejšej štvrti celej Číny. Výhľady, na 
ktoré nezabudnete, Hongkong ako na dlani. 
Hongkong je najmä o výhľadoch – iné zažijeme 
cestou hore, a ďalšie cestou dole. Lanovku 
vymeníme za ďalší z jedinečných dopravných 
prostriedkov bežných obyvateľov veľkomesta 
– britská dvojposchodová električka, a hneď 
k tomu eskalátor, ktorý nás prevedie obľú-
benou reštauračnou štvrťou Soho, k barovej 
uličke Lai Kwai Fong. Toto v Číne nezažijeme, 
iba tu. Vysvietená Nathan Road a najvyšší 
bar na svete? Dokonalá kombinácia ázijskej 
exotiky a britskej elegancie.

 Celodenný výlet do Macaa. Pozrieme sa 
na miesta, kam vstúpila prvá európska noha 
v 16. storočí. Na chvíľku zaváhame, všetko také 
európske. Aomen, ako Číňania nazývajú prvú 
európsku usadlosť a portugalskú kolóniu, na 
nás dýcha stredomorskou atmosférou v kom-
binácii s vôňami kantonskej kuchyne a portu-
galských koláčikov. Cafe e nata na nás kričí 
z každého rohu. Staré uličky (UNESCO) ako 
vystrihnuté z Lisabonu sa striedajú s čínskymi 
obchodíkmi. Vystúpime na najvyššie miesta 
Macaa a z portugalskej pevnosti obdivujeme 
výhľady na ostrov. Cestou nás čakajú ruiny 
kostola svätého Pavla, ktoré sa právom pokla-
dajú za jednu z najkrajších ukážok kresťanskej 

Promenáda pri delte 
rieky, koloniálne stavby, 
vyprážané bedle a misa 
čerstvých mušlí, alebo 
prechádzka večerným 
Taipei so slovenským 
sprievodcom.
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     Relax na nádhernom indonézskom 
ostrove Bali v hoteli podľa vášho výberu.

Pobyt na Bali si môžete spestriť nádhernými 
výletmi do zeleného vnútrozemia. Výlety sú 
organizované s miestnymi usmiatymi, anglicky 
hovoriacimi sprievodcami. Čo tak teda vyskú-
šať si tento fakultatívny výlet:

Králi Bali a kráľovské mesto Ubud: V skorých 
ranných hodinách vyrazíme z nášho hotela. 
Premávka na Bali je doslova bláznivá a vlečie 
sa slimačím tempom aj mimo špičky. Chceme 
vidieť čo najviac, a tak vyrazíme v momente, 
keď prvé slnečné lúče narazia na oceánsku 
hladinu. Našou prvou zastávkou budú ryžové 
terasy Tegallalang. Vyhliadka a nádherné 
fotografie z vtáčieho pohľadu. Tajomstvo 
správneho sadenia a ťažká práca. Z ryžových 
terás sa presunieme do chrámu a pohrebného 

komplexu Gunung Kawi z 11. storočia. Legen-
da tvrdí, že desať sedemmetrových chrámov 
vytesal nechtami Anak Wungsu. Chrámy 
stráži majestátny banyan, posvätný strom 
a obľúbené zhromaždisko duchov a bohov. 
Surrealistická atmosféra. Stovkami schodov 
vyjdeme späť na vrchol a zadýchaní pokraču-
jeme ďalej do nádherného chrámu Tirta Em-
pul zasvätenému Višnuovi. Posvätný prameň 
a zdroj rieky Pakerisan si od vás žiada rituálny 
kúpeľ, pri ktorom sa môžete zbaviť prekliatia, 
choroby, či si šťastie prikloniť na svoju stranu. 
Na miestnej kávovej plantáži si pozrieme 
rozličné druhy kávy a takisto uvidíme slávne 
cibetky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
kávy kopi luwak. Je naozaj tou najlepšou? 
Návrat do Ubudu. Centrum, umelcov a rez-
bárov. Večerný príchod na pláž. Celodenný 
výlet a štrnásť hodín zážitkov.

03 04

05 06

 Rozlúčka s plážou a relaxom a v poobed-
ňajších hodinách odlet domov.

 Prílet do Viedne.

01 foto : Samuel KLČ — bubo 
Štyri ostrovy a štyri tváre Ázie 

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Panoráma mesta kasín

03 foto : Petra ŠULKOVÁ — bubo 
Dve bohyne v chráme Lempuyang 

04 foto : ARCHÍV — bubo 
Najkrajšie západy slnka

05 foto : ARCHÍV — bubo 
Aj na Bali sa tradície 
stretávajú s modernou 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Zábava na Bali
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AKO NA HOJDAČKE
Už ste sa hojdali nad priepasťou? Bali ponúka 
množstvo adrenalínových aktivít a nočný ži-
vot pre všetky generácie. Cez deň objavujete 
tradičnú kultúru, večer idete naplno. Presne 
o tom je Bali.

TU IDE O PRACHY
Rozprávkové kasína, pripravené pre gamblu-
júcich Číňanov, prekvapia aj vás. Nazrieme do 
kasína Venetian – najväčšieho kasína sveta, lebo 
Hongkong znamená biznis, ale Macao zábavu.

VYSOKO AJ NÍZKO
Zo striech čínskych mrakodrapov sa vnorí-
me do podmorského sveta Indonézie. Užite 
si túto ostrovnú krajinu naplno. Objavte aj 
podmorský svet pri vraku lode Liberty alebo 
na susednom Gili.

NAJDLHŠÍ MOST SVETA
Od októbra 2018 spája Hongkong a Macao 
najdlhší most našej planéty. Má 55 kilomet-
rov a stál 19 miliárd USD. Zažite toto veľdielo 
s nami! Zlatý autobus po ňom premáva 24 
hodín denne.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Macao

ČÍNA
Taipei

Hongkong

Bali

BUBO+
Prehliadka najlepších 
kasín Macaa v cene
Doprava na Victoria Peak 
v cene
Celodenný výlet na 
Taiwane v cene
All inclusive počas 
pobytu na Bali

15 dní od 2 200 € / do 2 690  €

21. 02. 2019 → 07. 03. 2019
28. 02. 2019 → 14. 03. 2019
25. 03. 2019 → 08. 04. 2019
15. 04. 2019 → 29. 04. 2019
06. 05. 2019 → 20. 05. 2019
27. 05. 2019 → 10. 06. 2019
24. 06. 2019 → 08. 07. 2019
15. 07. 2019 → 29. 07. 2019
05. 08. 2019 → 19. 08. 2019
26. 08. 2019 → 09. 09. 2019
16. 09. 2019 → 30. 09. 2019
07. 10. 2019 → 21. 10. 2019
28. 10. 2019 → 11. 11. 2019

Ritz Carlton je hotelová sieť, kto-
rá ponúka to najlepšie, čo hotely 
dokážu dať. Luxus a elegantný 
servis sú tu na prvom mieste. 
V Hongkongu vám ponúkame 
možnosť ubytovania na vrchole 
najvyššej budovy Hongkongu. 
Ide zároveň o najvyššie položený 
hotel na svete. Z výšky 440 met-
rov budete mať Hongkong ako 
na dlani. Na streche je bazén, 
ktorý je opäť najvyššie polože-
ným bazénom a barom na svete. 
Ultramoderná budova, moderné 
izby s obrovskými oknami, cez 
ktoré si Hongkong dokonale vy-
chutnáte. Michelinovská reštau-
rácia, luxusné značky, hotel pre 
náročných ľudí, ktorí hľadajú 
osobité a jedinečné hotely. Tento 
sem zaručene patrí.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
RITZ CARLTON 
HONGKONG
865 €
osoba / 5 nocí

⭑⭑⭑⭑⭑ 
RITZ CARLTON BALI
775 €
osoba / 5 nocí

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
7 x ubytovanie v izbách pre 
dve osoby vo vybraných 
hoteloch strednej triedy
5 x ubytovanie na 
Bali all inclusive v Sol 
beach house Benoa by 
Melia Grand Mirage
trajekt Macao- Hongkong
dopravu na Victoria Peak
BUBO–sprievodcu počas 
prehliadkok Taiwanu, 
Macaa a Hongkongu
množstvo prehliadok 
a výletov
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA

stravu, vstupné, letiskové 
poplatky, prelet Taiwan-
Hongkong

Ritz Carlton
Hongkong

⭑⭑⭑⭑⭑

Business Class Emirates
od 2030 €
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Magická cesta, ktorú musíte raz za život prejsť. 
Od mauzólea Maa cez historickú Čínu, duchovný 
Tibet, šťavnatý Nepál až do neuveriteľnej 
Indie. Využite 15 rokov našich skúseností.

01

Čína, Tibet, Nepál, India

   Odlet do Ázie. Olympijský PEKING 
s  jeho modernou architektúrou, najväčším 
námestím sveta a mauzóleom ikonického Mao 
ce-Tunga na jednej strane a uzučkými uličkami 
s čínskymi reštauráciami na strane druhej. 
Poprechádzame sa v Zakázanom meste v sídle 
cisárskych dynastií miestami, ktoré by sme 
pred stáročiami nikdy nemali šancu vidieť.

 V  Letnom paláci budeme obdivovať 
upravené čínske záhrady a jazierka. Uvidíme 
OLYMPIJSKÝ ŠTADIÓN aj modernú Operu, vy-
stúpime na VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR a ochutnáme 
preslávenú pekinskú kačku. Čakali ste, že bude 
takáto? Na nočných trhoch vyskúšame aj hada, 
škorpióna, býčí penis, ale aj priadku morušovú. 
Tomu sa povie streetfood! Všetko s miestnym 
sprievodcom a prenajatou dopravou.

 Rozlúčka s Pekingom a absolútny zážitok. 
Supermoderným rýchlovlakom sa presúvame 
do ŠANGHAJA. Rýchlovlakom prejdeme po 
najdlhšom moste planéty (165 km!). 1318 km 
absolvujeme len za 270 minút! Touto rýchlos-
ťou by ste z Košíc do Bratislavy dorazili za čosi 
viac ako hodinku.

 ÁZIA

 ŠANGHAJ – najväčšie a najbohatšie mesto 
pevninskej Číny. Štvrť mrakodrapov, kde ešte 
pred troma desaťročiami rástla ryža. Výhľad 
na mesto z  najvyššej vyhliadkovej plošiny 
v Číne. Britský Bund ako vystrihnutý z Lon-
dýna. Divoká rieka Huangpu, Mekka obchodu 
Nanjing Road. Pokračujeme do Xi'Anu, ktorý 
bol dlhé roky hlavné mesto obrovskej Číny.

 XI'AN - Uvidíme najväčší archeologický ob-
jav 20. storočia – Hlinenú armádu plnú vojakov. 
Viete, ako ju objavili? Prejdeme sa po moslim-
skej štvrti Chuejov, povieme si o Hodvábnej 
ceste, ktorá sa tadiaľto kľukatila, a nabažíme 
sa atmosférou nočných trhov. Ochutnáte dnes 
skvelý miestny kebab na paličke?

   Vystúpime na najlepšie zachované mest-
ské hradby v Číne. Požičajte si bicykel a na toto 
miesto už nikdy nezabudnete. Nasadneme do 
lôžkového vlaku a pokračujeme do CHENGDU. 
Sme v horách, kde nás čakajú rozkošné pandy 
(väčšina pánd sveta žije práve v provincii Seču-
án). V LEŠANE nás uchváti najväčší kamenný 
Buddha sveta. Ochutnáme pikantnú sečuánsku 
stravu, známu po celej Číne a neobídeme ani 
najväčšiu budovu sveta. Stojí práve v Chengdu.

NOVÝ PROGRAM

ČÍNA ∙ TIBET ∙ NEPÁL ∙ INDIA

Ako tibetská agentúra 
spolupracujeme s BUBO 
od roku 2000. BUBO sú 
naši priatelia a spoľahliví 
partneri, ktorí nás 
neváhajú podporiť ani 
v ťažších chvíľach. Aj 
preto je naša spolupráca 
taká úspešná.

David 
Migmar
partner bubo  
v tibete
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   Presúvame sa do kráľovského národné-
ho parku CHITWAN (UNESCO). Kratší presun 
okorenený možnosťou raftingu na himalájskej 
rieke Trisuli. Rafting zvládne každý. Zážitok je 
zaručený! Podvečer sa zvítavame s chitwan-
skou prírodou aj naším domáckym rodinným 
ubytovaním. Spíme v lodge nášho dlhoročného 
partnera, ktorý sa stal našou a teda i vašou 
rodinou. Budete tu počuť welcome to národný 
park, či who wants pivo? Pár metrov od nášho 
ubytovania tečie riečka, v ktorej plávajú kro-
kodíly. Prvý západ slnka na jej brehu s pivkom 
v ruke. Na drevenom člne vychádzame do divej 
nepálskej prírody, kde pohľadáme vzácne no-
sorožce, krokodíly či divé vtáctvo. Nasadneme 
na slony, aby sme mohli nerušene pozorovať 
nádhernú prírodu pod nami. Okúpete sa so 
slonom? Plná penzia v cene.

   Opúšťame južný Nepál. Prechod cha-
otickou hranicou a veľká zmena. Z buddhizmu 
rovnými nohami do hinduizmu. Nezmení sa len 
krajina, zmení sa všetko. India nás privíta, ako 
sa patrí, a my nebudeme vedieť kam sa skôr 
pozrieť. Najbližšie dni si užijeme naplno. Sme 
v najsvätejšom meste svetového hinduizmu, 
VARANASI. Z prenajatých lodiek uvidíme východ 
slnka pri ghátoch na brehu slávnej Gangy a na-
zrieme aj na miesta, kde sa už stáročia podľa 

02

veľkého muža. Prechádzka po posvätnej kóre 
s fantastickým výhľadom do údolia.

 Opustíme civilizáciu a cez vysokohorské 
sedlá (5200 m.n.m.) čarokrásnou divou príro-
dou so spánkom v himalájskej dedine podnik-
neme najnamáhavejšiu časť cesty. Uvidíme aj 
tento rok MT. EVEREST? Fascinujúcou cestou 
prekročíme Himaláje a noc strávime pár kro-
kov od tibetsko-nepálskych hraníc. Absolútna 
exotika, ktorú zažije málokto.

     Zrazu sa ako šibnutím čarovného 
prútika absolútne zmení klíma, vegetácia, 
náboženstvo aj vzhľad domorodcov... Sme 
v Nepále. Od najvyšších hôr pokrytých večným 
ľadom sa dostaneme až do oblasti tropického 
pralesa, kde žijú slony a nosorožce. Na tejto 
ceste pochopíte aký je Nepál unikátny, a za-
milujete si ho rovnako ako my. KÁTHMANDÚ: 
konečne oddych v uličkách nikdy nespiaceho 
mesta. Durbar Square (UNESCO) s typickou 
drevenou architektúrou a palácom živej bohy-
ne Kumari. Budeme mať šťastie, aby sme sa 
jej pozreli do očí? Nákupy suvenírov, reštau-
rácie s výhľadom na mesto a bary v štvrti 
Thamel z  ktorých nebudete chcieť odísť. 
Absolútna pohoda. Pre záujemcov možnosť 
letieť vyhliadkovým letom k Mt. Everestu. 
Nezabudnuteľný zážitok!

 Budhistický BODNATH so vševidiacimi 
Buddhovými očami. Hinduistický PAŠUPA-
TINAT so svätými mužmi, ktorí predvedú 
neuveriteľné jogínske kúsky. Buddhu vystrie-
da všemocný Šiva a hinduistické spaľovanie 
mŕtvych na brehu svätej rieky. BHAKTAPUR: 
poprechádzame sa aj uličkami čarovného 
mesta (UNESCO) so stredovekou atmosfé-
rou. Pohľadáme najkrajšie okno celého mesta 
a ukážeme si hrnčiarsku štvrť.

 Ranný letecký presun medzi horami do 
hlavného mesta Tibetu LHASY s nezabud-
nuteľným pristátím. Prehliadka srdca a duše 
krajiny s priemernou výškou cez 4000 metrov. 
Tá atmosféra vás uchváti! Ubytovanie kúsok 
od posvätného okruhu Barkhor! Ako každý 
pútnik aj my zavítame najprv do Džokhangu, 
ktorý je najposvätnejším chrámom krajiny. 
Magické miesto, kde si pri sviečkach s jačím 
maslom osvetlíme súvislosti a načrieme do 
tibetského buddhizmu.

 Drepung bol najväčším kláštorom na sve-
te. Každý si tu roztočí modlitebný mlynček 
s mantrou Om mani pädme húm a okrem 
miestností, kam sa bežne chodí, navštívime 
aj mníšsku kuchyňu a iné zákutia. Palác PO-
TALA - pýcha a sláva Tibetu bol budovaný 
ako najkrajšia stavba Ázie. V skutočnosti je 
ešte veľkolepejší ako na fotografiách. Koľko 
už máte odiaľto fotografií?

 Opúšťame Lhasu a vyrážame na západ. 
Naša prvá cesta smeruje do GYANTSE. Za-
stavíme sa pri krásnom jazere YAMDROK, 
ktoré je jedným z prírodných skvostov Tibetu. 
Neskutočne tyrkysová farba a nádherné fo-
tografie. 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.

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

Od najvyšších hôr 
pokrytých večným ľadom 
sa dostaneme až do 
oblasti tropického pralesa, 
kde žijú slony a nosorožce.
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tradície spaľujú mŕtvi. Prejdeme sa stredove-
kými uličkami mesta, ukážeme si moslimskú 
štvrť aj farebné bazárové obchodíky a budeme 
cestovať v čase. Varanasi je zážitok na celý život. 
Večer si vychutnáme rituál zatvárania Gangy.

   SARNATH – miesto, kde Buddha pred-
niesol svoju prvú kázeň s najstaršou stupou na-
šej planéty. Ukážeme si, kde stál slávny Ašókov 
stĺp, ktorý sa stal symbolom Indie, a nazrieme 
aj do múzea. Naša cesta vrcholí. Odchod in-
dickým ležadlovým vlakom na západ krajiny 
za najslávnejšími pamiatkami. V mugalskom 
meste na nás čaká jeden z ťahákov celej našej 
cesty - TAJ MAHAL - najkrajšia stavba našej 
planéty postavená z  lásky. Príbeh o Šáhovi 
Džahánovi a  jeho Mumtaz. Nazrieme aj za 
mohutné múry Červenej pevnosti vypínajúcej 
sa nad posvätnou riekou Jamunou, kde sa 
tvorili dejiny Indie.

     Príchod do DILLÍ. Posvätné kravy, 
opice, rikše, tlačenica a zápchy, strašná špi-
na, neznesiteľné teplo, no vo svojej podstate 
nádhera. Obrovský rozdiel oproti Pekingu, kde 
sme boli pred vyše troma týždňami. Pamätá-
te si na to ešte? Kvalitná prehliadka starého 
Dillí. Sikhský chrám s unikátnou kuchyňou, kde 
sa denne zastavia tisíce ľudí. Piatková mešita 
Jama Masjid – najväčšia mešita Indie a  jej 
vysoké minarety, rušná ulica Chandni Chowk 
so svojim streetfoodom aj neskutočným cha-
osom. Nakúpime si domov exotické koreniny 
a odvezieme sa cyklorikšami. Symbol mesta 
India Gate v novom Dillí, ktoré stavali Briti 
a ukážeme si aj miesta, odkiaľ vládli svojej 
koloniálnej ríši na jej úplnom konci. Rozlúčka 
po nezabudnuteľnej ceste. Posledný chicken 
butter masala či palak paneer. Transfer na 
letisko a odlet domov do Európy. Prílet domov.

03 04

05 06

01 foto : Samuel KLČ — bubo 
Veľká cesta cez Himaláje 

02 foto : Samuel KLČ — bubo 
Mágia tibetských kláštorov

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Kráska pri Taj Mahale 

04 foto : Samuel KLČ — bubo 
Ohne Varanasi

05 foto : Samuel KLČ — bubo 
Na slonoch v Chitwane 

06 foto : ARCHÍV — bubo Obyvateľ 
nepálskych chrámov
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VO DNE AJ V NOCI
Jednou z najkrajších stavieb sveta je Potala, 
sídlo dalajámov. Zapotíme sa pri výstupe k jej 
bránam, a keďže bývame kúsok od nej, uvidíme 
ju aj večer, keď je skutočne impresívna.

KAMARÁTI Z GURUDWARY
Pri každom chráme sikhov v obrovskych kot-
loch pripravujú dál, zeleninové kary a tradičný 
indický chlieb. Ochutnáte toto chutné jedlo 
s tisíckami pútnikov? Zoznámime vás.

BLÁZNIVÉ VARANASI
Najsvätejšie ale aj najbláznivejšie mesto na 
svete. Pred hotelom nás čakajú známi rikšiari 
a už s nimi kľučkujeme preplnenými uličkami 
ku Gange. Mesto pri matke riek si vás získa.

ADRENALÍN V NEPÁLE
Kombinácia kultúry, architektúry, jedla a ne-
skutočnej prírody je v Nepále proste úžasná. 
Pozrite si ho z vody! Vydajte sa na člne na 
divokú rieku Trisuli, čaká vás slušný adrenalín.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

ČÍNA

Chengdu
Lhasa

Kathmandu
Varanasi

Agra

Shigatse
Xi-An

Šanghaj

Peking

Dillí

BUBO+
Neľahkú trasu sme prešli 
s desiatkami skupín
Spolupracujeme zásadne 
s tibetskými partnermi
Polpenzia v Číne a plná 
penzia v Chitwane v cene
Hypermoderný rýchlovlak 
Peking-Šanghaj v cene

26 dní od 2 665 € / do 2 995  €

27. 03. 2019 → 21. 04. 2019
23. 04. 2019 → 16. 05. 2019
18. 05. 2019 → 12. 06. 2019
18. 07. 2019 → 12. 08. 2019
13. 08. 2019 → 07. 09. 2019
09. 09. 2019 → 04. 10. 2019
07. 10. 2019 → 01. 11. 2019
04. 11. 2019 → 29. 11. 2019

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL V KÁTHMANDÚ
192 €
osoba / 3 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodné letenky
prenajatú dopravu 
po celý čas
presuny lôžkovými vlakmi
polpenziu v Číne
plnú penziu v národnom 
parku Chitwan
slovenského BUBO 
sprievodcu – znalca 
oblasti a miestnych 
sprievodcov podľa potreby
všetky povolenia 
a vstupy do Tibetu
ubytovanie v hoteloch
poistenie proti 
insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

stravu (je lacnejšia 
ako u nás), vstupné do 
pamiatok, víza, letiskové 
poplatky, fakultatívne 
výlety, miestny let 
(Chengdu-Lhasa, 230 €).

Keď sa v roku 1951 Nepál začal 
otvárať svet, prišiel sem ako pria-
teľ kráľa legendárny ruský taneč-
ník baletu Boris Lissanevič, aby 
mu pomohol rozbehnúť turistický 
ruch. Otvoril prvý hotel európske-
ho štandardu, ktorý položil zákla-
dy dnešného Yak & Yeti a dodnes 
si zachováva atmosféru starých 
čias. Patrí k najluxusnejším hote-
lom Nepálu.

Ubytovanie v dvojposteľovej izbe 
typu deluxe s raňajkami. Jemné 
broskyňové tóny starožitného 
nábytku evokujú nepálsky mys-
ticizmus a bohatú históriu tohto 
luxusného historického hotela. Do-
prajte si ho a ruch káthmandských 
ulíc budete vnímať celkom inak.

Yak & Yeti
⭑⭑⭑⭑⭑

Nepál

Business Class Emirates
od 2370 €
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Nádherná cesta na strechu sveta pre náročných. 
Fascinujúca Lhasa, kláštory, tyrkysové jazero Yamdrok, 
historické Gyantse, Shigatse so sídlom pančenlámov. 
Himalájske sedlá, základný tábor Everest Base 
Camp, hinduistický svet v šťavnatom Kathmandú.

   Odlet do Ázie. PEKING - krátky úvod 
v hlavnom meste Číny. Prejdeme sa po Ná-
mestí nebeského pokoja so slávnou bránou 
s  obrazom človeka, ktorý má na svedomí 
sedemdesiat miliónov ľudských životov. Ve-
černá pešia zóna a nočné trhy s neskutočnou 
ponukou gurmánskych výziev.

 Ranný krásny let, výhľady z okienka a pri-
státie na Tibetskej náhornej plošine. LHA-
SA – 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 atmo-
sfére načrieme aj do viery Tibeťanov.

 Prehliadka Lhasy pokračuje. Palác POTA-
LA, 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 prícho-
dom Číňanov najväčším kláštorom na svete.

 Odchádzame do kláštora GANDEN (4300 
m. n. m.), kde pred 600 rokmi vznikol dôležitý 
rád tibetského buddhizmu Gelukpa, ktorého 
najznámejším predstaviteľom je práve dalaj-
láma. Magické výhľady na rozľahlú tibetskú 
krajinu a povodie rieky Kyu-Chu. Rozprávanie 
o nebeskom pohrebe. Návrat do Lhasy a ak 
ešte vládzete, návšteva kláštora SERA, kde 
sa zúčastníme vyučovania mladých mníchov. 
Večer posledné pivko vo večernej Lhase s naším 
skvelým tibetským sprievodcom.

   Opúšťame Lhasu a vyrážame na západ. 
Naša prvá cesta smeruje do GYANTSE. Stúpa-
me do prvého vysokohorského sedla Zastavíme 
sa pri krásnom jazere YAMDROK, ktoré je 
jedným z prírodných skvostov Tibetu. Prečo 
sa jazero Yamdrok každým rokom zmenšuje? 
Obed na vidieku a pokračujeme ďalej. Prichá-
dzame do GYANTSE, tretieho najdôležitejšieho 
mesta Tibetu. Prechádzka čarovným starým 
Gyantse. Prehliadka kláštora Pelkor Chode. 
Krátky presun do SHIGATSE. Cestou sa za-
stavíme u našich známych, ktorí vám ukážu, 
ako sa vyrába tsampa. Chrám Tashilhumpo 
(sídlo pančenlámov), prechádzka po posvätnej 

 ÁZIA

kóre s výhľadom do údolia. Možno nebudete 
vládať, nadmorská výška berie človeku sily, ale 
skúste to. To ticho vás odmení.

 Uvidíme panorámu himalájskych osem-
tisícoviek? Makalu, Lhotse aj Everest pôsobí 
ako na dosah. Veľké rozšírenie programu bez 
zvýšenia ceny. EVEREST BASE CAMP a naj-
vyššie položený kláštor na svete (Rongbuk, 
4980 m.n.m.). Pre pohodlnejších možnosť 
vynechať EBC a prespať v kvalitnom hoteli 
(4000 m.n.m.).

   Krásna a tvrdá cesta do Nepálu. Svet 
okolo nás sa zrazu začne meniť. Zjazd do 
tropického pralesa Nepálu. Všetko je iné: 
klíma, vegetácia, náboženstvo a vzhľad do-
morodcov. Farebným svetom vchádzame 
do hlavného mesta Nepálu. KÁTHMANDÚ 
bolo kedysi podhorskou dedinkou, dnes nás 
prekvapí typickým ruchom krivoľatých uličiek, 
kde je chodník cestou a cesta chodníkom. 
Zmes starej drevorezbársko-tehlovej ar-
chitektúry, pestrofarebne oblečení Nepálci, 
obchodnícky duch a výjavy, z ktorých srší 
život a energia.

01

Tibet, Nepál luxusne
ČÍNA ∙ TIBET ∙ NEPÁL
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   Naša púť bude viesť z Thamelu plného 
pašminových a trekerských obchodíkov cez 
miesta, ktoré mnohí individuálni cestujúci 
márne hľadajú v knižných turistických sprie-
vodcoch, až na kráľovské námestie Durbar. 
Osem z desiatich himalájskych osemtisícoviek 
leží v Nepále. Chcete ich vidieť? Pre záujemcov, 
letí sa vždy skoro ráno, kedy býva najlepšia 
viditeľnosť. Potom výlet po káthmandskom 
údolí. Začíname pri jednej z najväčších stúp 
sveta (väčšie sú iba na Srí Lanke) so vševidia-
cimi Buddhovými očami, na mieste, z ktorého 
ide neskutočné duchovno a buddhistický pokoj. 
Pokračujeme k najsvätejšiemu mestu nepálske-
ho hinduizmu. Tu totiž stojí chrám zasvätený 
Pashupatimu. Stretnutia s jogínmi, múdrymi 
sadhuami a množstvom opíc. Ceremónia spa-
ľovania hinduistických zosnulých. Pohreb je tu 
všeobecnou a verejnou záležitosťou. Na dnes už 
končíme? Ešte nie! Spomínali sme už Jimmyho 
Hendrixa? Skúsime nájsť jeho odkaz v jednom 
z rockových barov našej thamelskej štvrte.

   Rozlúčka s Himalájami a odlet domov. 
Prílet do Európy.

02

03

BUBO+
Neľahkú trasu sme 
prešli s desiatkami 
skupín
Spolupracujeme 
zásadne s tibetskými 
partnermi
Základný tábor Everest 
Base Camp v cene
Možnosť rozšíriť si cestu 
o návštevu národného 
parku Chitwan 
(UNESCO)

14 dní

od 2 600 €
do 2880 €

CENA NEZAHŔŇA
víza, stravu (okrem 
uvedenej), letiskové 
poplatky.

Najsvätejší chrám 
Tibetu Džókhang, 
magické miesto, 
kde v silnej 
atmosfére 
načrieme aj do 
viery Tibeťanov.

04

27. 03. 2019 → 09. 04. 2019
25. 04. 2019 → 08. 05. 2019
30. 07. 2019 → 12. 08. 2019
10. 09. 2019 → 23. 09. 2019
06. 11. 2019 → 19. 11. 2019

TERMÍNY

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
prelet Peking - Lhasa
ubytovanie v izbách pre 
dve osoby v kvalitných 
hoteloch (na hranici 
jednoduchý hotel)
prenajatý autobus 
na celý čas
tibetské permity
BUBO–sprievodcu 
a miestnych sprievodcov
množstvo prehliadok 
a výletov
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Palác dalajlámov - Potala 

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Mnohoruké božstvá

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Dokonale nehostinné Himaláje 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Mladý Tibeťan

ČÍNA

NEPÁL

Shigatse

GyantseEBC
Kathmandu

Lhasa
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Tibet, Nepál, Chitwan

Čína pre znalcov

India – zlatý trojuholník

Tibet, Nepál, Dolný Mustang

India, Himaláje, Ladakh

Rajastan, najpestrejšia India

Národný park Chitwan 
(UNESCO) so všetkými 
aktivitami v cene
Spolupracujeme zásadne 
s tibetskými partnermi
Základný tábor Everest 
Base Camp v cene

20 rokov skúseností s Čínou
Túto trasu sme prešli 
už niekoľkokrát
Možnosť doplatiť si 
polpenziu na celý čas 
za výhodnú cenu
Čínsky vidiek s odborníkmi

S naším indickým know-
how spoznáte Indiu aj za 
krátky čas
Poďte s nami do kina – 
nebudete ľutovať
Pešia prehliadka starého 
Dillí – neturistický zážitok
Skúste sa vyviezť do 
pevnosti na slonovi ako 
maharadža

Neľahkú trasu sme prešli 
s desiatkami skupín
Dostupný nepálsky 
trek s kompletným 
zabezpečením
Everest Base Camp už 
v základnej cene
Z rozprávkovej Lhasy do 
fotogenického Káthmandú 
od roku 2001

Skvelá partia. Táto cesta 
nie je pre padavky!
Jedna z najlepších expedícií, 
napriek tomu, že je lacná
Možnosť rozšíriť si cestu 
o Pakistan (Pozrite si zájazd 
Pakistan, Himaláje, Ladakh)
Mimoriadne dôležité 
skúsenosti v zložitom 
regióne

Know-how v Indii sme 
zbierali 23 rokov
Na minútu prepracovaný 
program
Cesta pripravená pre tých, 
ktorí v Indii boli
Prenajatá doprava, 
špičkový slovenský 
sprievodca

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA  ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA16 dní

13 dní

6 dní 18 dní

16 dní

19 dníod 2 865 €

od 2890 €

od 1 190 € od 2 790 €

od 1 999 €

od 3165 €/ do 3230 €

/ do 2890 €

/ do 1190 € / do 2990 €

/ do 1999 €

/ do 3630 €

ČÍNA ∙ TIBET ∙ NEPÁL

ČÍNA INDIA

INDIAINDIA

ČÍNA ∙ TIBET ∙ NEPÁL

ČÍNA

NEPÁL

Shigatse

GyantseEBCKathmandu

Chitwan

Lhasa

ČÍNA

Hanghzou

GuilinKunming

Liijang

Šanghaj

ČÍNA

NEPÁL

INDIA

Dillí

Jaipur
Agra

ČÍNA

NEPÁL

Shigatse

GyantseEBC
Kathmandu

Dolný
Mustang

Lhasa

ČÍNA

NEPÁL

INDIA

Dillí

Amritsar
Jammu

Srinagar

Agra

NEPÁL

INDIA

Khajuraho

Dillí
Bikaner

Jodhpur
Pushkar

Jaipur

Udajpur

Agra
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Prečo ísť?
Len dvadsať kilometrov od hlavného mesta 
juhoindického štátu Kerala a deväť kilometrov 
od svetoznámej pláže Kovalam leží špičkové 
ajurvédske stredisko, zamerané na liečbu civili-
začných chorôb, skrášľovanie tela či chudnutie. 
Objavte ho teraz aj Vy! Ruchu okolitého sveta 
uniknete v luxusnom uzavretom stredisku, kde 
máte k dispozícii bazén, špičkovú reštauráciu, 
priamy prístup k chránenej pláži, obchodíky so 
suvenírmi, ale najmä skutočných odborníkov na 
ajurvédu. Vyskúšajte ajurvédu v top -stredisku 
krajiny jej pôvodu a zažite dovolenku, z ktorej 
sa vrátite skutočne ako nový človek!

Kde bývať?
Ubytovanie vám zabezpečíme podľa Vašej 
požiadavky. Všetky typy majú spoločné útul-
nosť, príjemné prostredie a, samozrejme, WC 
a sprchu na izbe. V izbe je buď stropný venti-
látor, alebo klimatizácia. V cene máte výmenu 
posteľnej bielizne, uterákov a upratanie izby. 
Areál je umiestnený priamo pri oceáne. K vode 
zídete z brala po asi 20 schodíkoch. Na pláži 
sú lehátka, slnečníky a uteráky.

Čo máte v cene?
V cene vášho pobytu je plná penzia, švédske 
stoly s vegetariánskou stravou (jedlo sa denne 
mení). Z domu si stravu nemusíte brať. Strava 
je veľmi zaujímavá. V cene je okrem jedla aj 
výber ovocia a čerstvých ovocných štiav (24 
hodín denne), voda a neobmedzené množstvo 
bylinkového čaju.

Kedy ísť?
Oblasť, v ktorej leží Vaše ajurvédske centrum, 
sa nachádza v tropickom podnebnom pásme, 
čo mu zaručuje príjemné počasie počas celého 
roka. Teploty sa pohybujú od 27 do 33 stupňov. 
Vyššie riziko zrážok je počas našich letných 
mesiacov. Práve v tomto období sú však kúry 
najúčinnejšie.

Čo zažijete?
 • Masáže vášho tela rukami a nohami dvoch 
skúsených masérov s použitím liečivých olejov 
a krémov, omladzovacie lieky a liečivé parné 
kúpele s cieľom omladiť Vašu myseľ, aj telo, 
vyhladiť Vašu pokožku a posilniť imunitu.

 • Očista vášho tela s cieľom dosiahnutia rov-
nováhy medzi vatha, pitha a kapha. Ma-
sáže, snehapanam, nasyam, virachanam, 
snehavasthi, dhara, parné kúpele a herbálna 
medicína.

 • Zoštíhľovací program s dvoma druhy masáži, 
s rastlinným práškom a rastlinnými olejmi, 
parné kúpele, bylinkové šťavy a čaje. Špeci-
álna ajurvédska diéta.

 • Starostlivosť o Vašu krásu vďaka rastlin-
ným krémovým masážam, bylinkovým čajom 
a parným kúpeľom. Po návrate Vás doma 
ani nespoznajú.

Čo uvidíte?
Okrem pobytu v rezorte vás čaká plavba po 
okolitých zálivoch, takzvaných backwaters 
(dvojhodinová plavba + 2 x 30 min doprava), 
alebo krátka prehliadka hlavného mesta štátu 
Kerala Trivandrum (odporúčame plavbu).

Z fakultatívnych výletov odporúčame najmä 
najjužnejší cíp Indie Kanyakumari (60 €) – vý-
hľad na miesto, kde sa stretávajú vody troch 
morí: Indický oceán, Bengálsky záliv a Arab-
ské more. Neuveriteľný zážitok ponúka najmä 
východ slnka. Určite neobíďte ani Gándhiho 
pamätník a miesto, kde bol uložený jeho popol.

BUBO+
Trinásť rokov skúseností 
v srdci ajurvédy
Tisícročná znalosť života 
a očista ľudského tela

Ajurvéda +421 2 5263 5254
kontaktujte nás
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Cesta, ktorá spája to najlepšie z veľkej Indie. Sever 
krajiny so slávnymi pamiatkami moslimských mughalov, 
juh otvorený svetu so židovskou štvrťou, zelenou 
prírodou a najkrajšími plážami Indie, kde vyskúšate 
aj ajurvédu a navštívite aj najjužnejší cíp Indie.

   Odlet do Indie na našu veľkú cestu. 
DILLÍ – prílet do hlavného mesta krajiny. Atmo-
sféra mesta vás dostane. Kvalitná prehliadka 
Starého Dillí – prvé dotyky s hinduizmom. 
V sikskom chráme Vám porozprávame o his-
tórii tohto silného náboženstva,. Uvidíme aj 
najväčšiu a najkrajšiu mešitu miliardovej In-
die Jama Masjid zo 17. storočia. Nákupy na 
Chandni Chowk ako z klasických orientálnych 
rozprávok. Korenia od výmyslu sveta, pestrofa-
rebné šatky a neskutočná tlačenica. India Gate 
– symbol Nového Dillí. Rozšírenie programu: 
Qutab Minar (UNESCO) – najstaršia moslim-
ská pamiatka Dillí so železným stĺpom, ktorý 
preslávil Däniken. Najvyšší tehlový minaret na 
svete a prvý vrchol našej cesty.

 Aj India sa rýchlo vyvíja a tak Dillí s najsláv-
nejšou pamiatkou Ázie spája kvalitná diaľnica. 
AGRA: bývalé hlavné mesto ríše. Podrobná 
prehliadka Taj Mahalu (UNESCO), vraj najkraj-
šej stavby sveta. Nádherný z kilometra aj z 5 
cm (polodrahokamy vsádzané do mramoru). 
Červená pevnosť mughalských panovníkov 
(UNESCO) a legenda o Shah Jahanovi.

 FATEHPUR SIKRI – (UNESCO): nádher-
né mesto Akbara (najväčší panovník Indie 
pred britskou nadvládou), ktorým budeme 
prechádzať ako veľkým múzeom. Uvidíme 
aj hrobku veštca s tajomným mramorovým 
oknom vypracovaným z obrovskej mramorovej 
dosky, cez ktoré dokonale vidieť von, ale takmer 
vôbec nevidieť dnu. Príchod do hlavného mesta 
púštneho a najpestrofarebnejšieho štátu celej 
Indie, štátu Rajastan.

 JAIPUR je iný ako všetky ostatné mestá so 
širokými ulicami a ružovými fasádami domov, 
ťavy križujú ulice a ženy nosia najpestrofareb-
nejšie sárí. Palác vetrov, trhy látok a drahoka-
mov. Pevnosť Amber, kam sa môžete vyviezť na 
slonoch v štýle maharadžov. Prehliadka paláca 
maharadžov, observatória, ktoré postavil ešte 
Sawai Jai Singh II.

 Rozlúčka so sever a odlet na ďaleký juh. 
Prílet do Cochinu, ktorý bol dlhé stáročia jed-
ným z najdôležitejších prístavov sveta a pri-
ťahoval obchodníkov a dobyvateľov pobrežia 
korenín. Viac si povieme vo výbornom múzeu. 

 ÁZIA

Rybárske siete čínskych rybárov s tradíciou zo 
štrnásteho storočia. Bazilika svätého kríža, po-
stavená Portugalcami v 16. storočí. Najstaršia 
synagóga v celom Commonwealthe v jedinej 
židovskej štvrti celej Indie. Holandský palác tu 
stavali Portugalci. Kultúry sa miešali. Večer 
divadlo Kathakali, typické bohatými príbeh-
mi, kostýmami a prepracovaným mejkapom. 
S umelcami sa zoznámime skôr, keď budeme 
svedkami ich prípravy na vystúpenie.

   Odchod do hôr, do prírodnej rezervácie 
PERIYAR pod vrcholom Anamudi (2695 m), 
najnavštevovanejšia v Južnej Indii, zaberá 
plochu 777 štvorcových kilometrov a posky-
tuje domov divým byvolom, diviakom, ma-
kakom, tisícke slonov, pár desiatkam tigrov 
a viac než dvesto druhom vtákov. Plavba 
po jazere Periyar je unikátnou príležitosťou 
na pozorovanie divokej zveri, pre neúnav-
ných ponúkame trek v džungli s miestnym 
sprievodcom. Potešíte sa aj návšteve záhrad 
korenia (vedeli ste, ako rastie napríklad vanil-
ka, či čierne korenie?) a spoznáte tajomstvo 
výroby miestneho čaju.
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 Transfer do prístavu a nalodenie sa na 
prenajatý čln. Ďalší vrchol našej cesty. Obedu-
jeme v tichom prostredí nádherných kanálov. 
Popoludní z paluby nášho hausbótu sledujeme 
ticho nádhernej indickej prírody. Aj toto je India! 
Otvoríme si čerstvé kokosové orechy, opečieme 
len pred malou chvíľou chytené rybky a pri 
západe slnka si povieme viac o neuveriteľnej 
Indii. Pokoj a úžasný zážitok.

 Rozlúčka s našou posádkou, posledné 
spoločené fotografie s kapitánom a kuchá-
rom, vylodenie a krátky transfer do hotela na 
pláži v najznámejšom letovisku štátu Kerala 
Kovalam.

 Na tejto ceste naprieč Indiou nemôžeme 
obísť najjužnejší cíp Indie KANYAKUMARI. 
Stretávajú sa tu tri moria: Indický oceán, 
Arabské more a Bengálsky záliv. Fotogenický 
pamätník, zasvätený hinduistickému mníchovi 
Vivekanandu. Miesto, kde stála urna s popolom 
Mahatmu Gandhiho pred jeho rozptýlením. 
Pamätník postavený tak, aby na Gandhiho 
narodeniny (2. októbra) prvé slnečné lúče do-
padli presne na miesto, kde stála urna. Návrat 
na pláž a kúpanie sa.

   Celodenný oddych na pláži. Pláže Keraly 
sú známe ako najkrajšie v  Indii. Presvedčí-
te sa sami. Južná India je zároveň kolískou 
ajurvédskych kúr a tradičnú masáž budete 
môcť vyskúšať aj vy. V prípade záujmu vám 
radi zabezpečíme možnosť predĺženia pobytu 
o kompletný ajurvédsky pobyt s alternatívou 
resetu mozgu, regenerácie tela či dôrazu na 
schudnutie kilogramov.

 Skorý ranný transfer na letisko a odlet do-
mov. Videli sme severnú aj južnú tvár Indie. Do 
ktorej časti sa vyberieme nabudúce? Prílet do-
mov v ten istý deň. Slovensko zrazu vnímate inak.
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Otvoríme si 
čerstvé kokosové 
orechy, opečieme
len pred malou 
chvíľou chytené 
rybky a pri
západe slnka si 
povieme viac 
o neuveriteľnej
Indii.

04

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Farebná India

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Na najjužnejšom cípe 
Indie - Kanyakumari

03 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Jemná krása juhu

Jaipur

Cochin

Agra

Trivandrum

Dillí

INDIA

BUBO+
Nikto nepozná na 
Slovensku Indiu tak ako 
BUBO
Na tejto ceste spájame 
moslimský sever 
s hinduistickým juhom
Od najslávnejších 
pamiatok Indie na 
najkrajšie pláže
Noc na hausbóte s plnou 
penziou v cene

14 dní

od 1980 €
do 1980 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
miestny prelet, inú stravu, 
vstupné, víza, poistenie.

16. 04. 2019 → 29. 04. 2019
23. 07. 2019 → 05. 08. 2019
15. 10. 2019 → 28. 10. 2019

TERMÍNY

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch s raňajkami
plnú penziu na 
houseboatoch
jazdu na rikšiach v Dillí
jazdu na slonoch 
k pevnosti Amber
divadlo Kathakali 
v Cochine
prehliadku koreninovej 
plantáže v Periyare
výlet loďou v Periyare
BUBO-sprievodcu, 
miestnych sprievodcov 
podľa potreby
transfery počas 
celého pobytu 
prenajatou dopravou
letiskové transfery v Indii
všetky prehliadky, výlety
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
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Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharaštra. 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 neuveriteľná India neprestáva fascinovať.

   Odlet a prílet do piateho najväčšieho 
mesta Indie CHENNAI. MAHABALIPURAM – 
prímorské mestečko, známe svätyňami vyte-
sanými z kameňa, ktoré patria k najkrajším na 
svete (UNESCO).

   Pokračujeme do mesta KANCHIPU-
RAM. Jedno zo siedmich svätých miest Indie, 
jediné zasvätené Šivovi aj Višnovi. Chrámy zo 
siedmeho storočia. Ohromné hodvábne sari, 
ktoré patria k najkrajším v celej Indii. TIRU-
VANNAMALAI priťahujúci státisíce indických 
pútnikov. Prečo? Vysvetlíme si. Zažijeme silu 
tohto miesta aj my? PONDICHERRY: bývalá 
francúzska kolónia s nezvyčajnou atmosférou 
kombinácie európskej kultúry a indických tra-
dícií. Trikolóra na Hôtel de ville a architektúra 
francúzskeho 18. storočia nech vás nemýlia. 
Stále sme v Indii s jej plnými ulicami, rikšami 
a pouličnými trhmi.

   Presúvame sa do vnútrozemia. TAN-
DŽAVÚR: mesto, kde v roku 1010 vybudovali 
z jedného kusu kameňa úžasný chrám Braha-
dišvár (UNESCO) ako večnú pamiatku slávy 

ríše, ktorá odtiaľto siahala až po brehy Gangy. 
My ho uvidíme v svetle zapadajúceho slnka. 
TRICHY, uprostred ktorého sa vo výške 84 
metrov vypína skala s chrámom boha Ganeša. 
Za výhľadom z jej vrcholu musíme zdolať 437 
kamenných schodov. Dovidíme aj na neďaleký 
chrám Sri Ranganathaswami v Srirangame, 
ktorý si vzápätí pôjdeme aj pozrieť. Stavalo ho 
mnoho dynastií od 10. do 20. storočia a dnes 
má celý komplex rozlohu až 60 hektárov.

   MADURAI, mesto božieho nektáru, 
pútnikov, žobrákov, biznismenov, volských 
záprahov a rikší, ktorého pôdorys pripomína 
nákres lotosu. Najstaršie osídlené miesto na 
indickom subkontinente. Obrovský zážitok. 
Chrám Meenakshi, okolo ktorého sa 2500 rokov 
točila história mesta. Množstvo úchvatných 
zobrazení bohov, bohýň a mýtických stvorení. 
Scénickou cestou cez plantáže kaučukovníkov, 
kardamomu, kakaovníkov, zeleného korenia 
a paliem do prírodnej rezervácie Periyar. Uby-
tovanie a oddych od ruchu miest v zelenej 
prírode. Potešíte sa návšteve záhrad korenia 
(vedeli ste, ako rastie napríklad vanilka či čierne 

 ÁZIA

korenie?) a spoznáte tajomstvo výroby miest-
neho čaju. Transfer do prístavu a nalodenie sa 
na prenajatý hausbót. Obedujeme v tichom 
prostredí nádherných kanálov. Otvoríme si 
čerstvé kokosové orechy, opečieme len pred 
malou chvíľou chytené rybky a pri západe slnka 
si povieme viac o neuveriteľnej Indii.

 Príchod do mesta KOCHI v štáte Kerala. 
Sme na západnom pobreží. Kochi je jedným 
z mála miest v Indii, kde väčšinu obyvateľov 
netvoria hinduisti. Zasa iný svet. Ako prístav 
korenia ho poznali Gréci, Rimania, Arabi, 
Židia aj Číňania. Vedeli ste, že Vasco de Gama 
bol pochovaný práve tu? Pomôžeme rybárom 
vyťahovať staré čínske siete a večer navští-
vime úchvatné predstavenie Kathákali, kde 
vám herci a speváci s dokonalým mejkapom 
a prepracovanými kostýmami za sprievodu 
bubnov predstavia najkrajšie hinduistické epo-
sy. Transfer na stanicu a odchod ležadlovým 
vlakom do hlavného mesta štátu Karnataka.

       Bangalore: tretie najväčšie 
mesto a Silicon Valley Indie. Pokračujeme na 

01

Južná India – maximálne poznanie
INDIA

62 —— katalóg 2019



pútnické miesto džinistov Shravanabelago-
la. Jeho sedemnásťmetrový monolit (možno 
najvyšší na svete) bol v roku 2007 Indami vy-
hodnotený za najväčší zo siedmich novodobých 
divov Indie! Príchod do mestečka Hassan, po-
menovanom po vnukovi Mohameda. BELUR 
a HALEBID – nádherná ukážka architektúry 
ríše Hoysala, ktorej moc vrcholila v 13. storočí. 
Fascinujúci stredoveký hinduizmus. Príchod do 
HAMPI, ruiny sídla posledného veľkého hindu-
istického kráľovstva južnej Indie Vidžajanagara 
(UNESCO). Ruiny palácov, rozvrátených po 
krvavej bitke so sultánmi zo severu, v roku 
1565, sú tichými svedkami niekdajšej slávy 
a neuveriteľného bohatstva jej panovníkov. 
Transfer na železničnú stanicu a odchod vla-
kom do Bombaja. Naša cesta vrcholí.

     Ranný príchod do najväčšieho mes-
ta Indie BOMBAJ: úplne iná atmosféra pri 
Arabskom mori. Slávna Chowpatty Beach, 
kde sa stále niečo deje a výhľady pripomínajú 
Rio. Nákupy v uličkách Colaby, ale aj v moder-
ných nákupných centrách. Veže mlčania, visuté 
záhrady a koloniálna architektúra. Nádherná 
železničná stanica Victoria (UNESCO), luxusný 
hotel Taj a Brána do Indie, cez ktorú z Indie 
odišli poslední britskí vojaci. Možnosť navštíviť 
ostrov Elephanta, hodinku plavby od Bombaja 
(UNESCO). Večer pre záujemcov rozlúčková 
zábava na skvelých bombajských diskotékach. 
Transfer na letisko, odlet a prílet domov.
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Pomôžeme rybárom 
vyťahovať staré 
čínske siete 
a večer navštívime 
predstavenie 
Kathakali, kde vám 
herci s dokonalým 
mejkapom 
predstavia najkrajšie 
hinduistické eposy.
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01 foto : ARCHÍV — bubo 
Noc na hausbóte v backwaters

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Strechy indických chrámov

03 foto :Juraj ONDREJČÍK— bubo 
V rezervácii Periyar

04 foto : Juraj ONDREJČÍK— bubo 
Živý hinduizmus na juhu Indie

INDIA

Bombaj

Chennai

Pondicherry
Trichy

Kochi

Bangalore

Hampi

Éllora

Ajanta

BUBO+
India je naša láska už 
20 rokov. Využite to!
Plná penzia na 
houseboatoch
Možnosť rozšírenia 
o Andamanské ostrovy 
– absolútny unikát
Pridajte si Elloru a Ajantu 
(viď. www.bubo.sk)

16 dní

od 2 595 €
do 2695 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, inú 
stravu, vstupné, víza, 
poistenie.

30. 04. 2019 → 15. 05. 2019
06. 08. 2019 → 21. 08. 2019
29. 10. 2019 → 13. 11. 2019

TERMÍNY

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v hoteloch 
strednej triedy v izbách 
pre dve osoby
raňajky
plnú penziu na 
houseboatoch
BUBO-sprievodcu, 
miestnych sprievodcov 
podľa potreby
transfery počas celého 
pobytu prenajatým 
mikrobusom 
alebo vlakom
dva presuny nočným 
ležadlovým vlakom
letiskové transfery v Indii
všetky prehliadky, výlety
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
letiskové transfery v Indii
všetky prehliadky, výlety
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
šťastnú visačku 
na batožinu
asistenčné služby BUBO
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Nádherná cesta, na ktorú sme zbierali skúsenosti už 24 rokov. 
Najkrajšie horské scenérie na dosah, najvyššie položená cesta sveta. 
Predĺžený pobyt v Himalájach a vyhliadkový prelet v cene. Skutočná 
expedícia pod taktovkou skúseného sprievodcu. Z Pakistanu cez 
Kašmír do indického Tibetu. O tejto ceste budete rozprávať dlho.

   Odlet do LAHORE, do srdca Pakistanu, 
k perle Pandžábu, do Paríža východu. Takéto 
prívlastky má tridsiate najväčšie mesto na 
svete s minimom turistov. Slovenský sprievod-
ca je tu s vašou malou skupinkou. Prehliadka 
pamiatok Mughalskej ríše, Ríše Mahmuda 
z Gazni, Síkskej ríše a Britskej koloniálnej ríše. 
Šalimarské záhrady založené Shahom Jaha-
nom sú preslávené, mešita Badšahi veľkolepá. 
Vyskúšame čingči.

   V noci krásne vysvietený moderný 
Minaret Pakistan a my vyrážame k nepria-
teľovi, na hranice Indie. Z moslimského sveta 
prejdeme do hinduistického. Povieme si, ako 
prebieha exotická výmena stráží. Budete to 
chcieť aj zažiť?

   ZLATÝ CHRÁM je najsvätejším 
miestom sikhov. Atmosféra, o ktorej ste si 
mysleli, že existuje iba v rozprávkach. Všade 
vládne mier a pohoda. Denne tu dostane 
zadarmo najesť 30 000 pútnikov. Dáte si aj Vy 
trochu dhalu a kúsok čapati? Najlacnejšie fľaš-
kové nápoje na celom kontinente. Ochutnáme 

ThumsUp za 6 centov. Toto miesto má atmo-
sféru ako Mekka pre moslimov a Jeruzalem 
pre kresťanov. Cesta miestnym autobusom 
do JAMMU.

   Mierime do ŠRINAGARU, ktorý pri-
pomína stredoázijské mesto na Hodvábnej 
ceste. Mešity s drevenými stĺpmi, moslimky 
v ťažkých čadoroch. Ak je niekde na zemi 
raj, je to tu, píše perzský básnik. Je to stále 
pravda? Ubytovanie na luxusných hausbotoch 
na jazere Nagin. Príjemná klíma mesta na 
jazere z neho skutočne robí raj na zemi. Pra-
vé kašmírske koberce, kvetinové mughalské 
záhrady a život na jazere.

   Záujemcovia skoro ráno vyplávajú na 
jazero v šikarách – v tradičných lodičkách 
ešte za tmy. Správna rozlúčka s rajom na 
zemi. Kašmírci sú najtvrdší obchodníci na 
svete a presvedčia vás o tom na lokálnom 
trhu priamo na vode. Korenia, pašmínové šály, 
kašmírsky čaj, šafrán a med, ktorý tu vraj 
kupoval aj futbalista Roberto Baggio či Mick 
Jagger. Presun do Himalájí do aU. Zlaté lúky 

 ÁZIA

a treking na koňoch k ľadovcu. Tu žijú kočov-
ní Gudžari. Spektakulárny prejazd cez sedlo 
Zoji La a Himaláje menia tvár: ubúda zelená 
a na pozadí už čnejú snehom pokryté vrcholy 
sedemtisícoviek.

 Cez sedlo Fotu La sa ako v rozprávke pre-
hupneme z moslimského do buddhistického 
sveta. Raňajky pod deväťmetrovým impre-
sívnym kamenným Buddhom z raných storočí 
nášho letopočtu (bez turistov-jedna z BUBO 
špecialít). LADAKH: tibetskejší než samotný 
Tibet. Tento rok sme tu predĺžili pobyt o ďalší 
deň! Buddhistické kláštory, jaky, obrovské hory 
a Tibeťania. Pomodlíme sa spolu s mníchmi 
magické lamaistické modlitby, v našej zná-
mej rodine nám navaria tibetský čaj s jačím 
maslom a vykúpeme sa v studenom Induse. 
LAMAYURU je jedinečné miesto. Výhľady zo 
strechy kláštora, ktorý postavil známy budd-
histický mních – staviteľ Rinchen Zangpo.

 Náš prenajatý autobus zastaví, kde chce-
me, a tak uvidíme naozaj veľa! LEH: hlavné 
mesto oblasti, ležiace vo výške cez 3 000 m. 

01

Pakistan, Himaláje, Ladakh
INDIA ∙ PAKISTAN

64 —— katalóg 2019



Komunity tibetských utečencov, ktorí tu na-
chádzajú slobodu a vyznávačov hnutia hippies, 
ktorí tu nachádzajú lacnú marihuanu. Zažijeme 
opäť festival, streľbu z luku, hru polo alebo tan-
ce? Nad mestom sa týči Shanti stupa a bývalý 
kráľovský palác. Nazrieme dnu.

   Treking do SABU – nenáročný pre-
chod dvoma sedlami a zostup mesačným 
údolím. Možností, ako sa obohatiť zážitkami 
a spoznať Ladakh je neúrekom, vyberiete si 
na mieste: Raftovanie na Induse, najvýznam-
nejšie kláštory Tikse a Hemis, alebo s nami 
zavítate na návštevu do sídla Dalajlámu. 
Všade v Ladakhu máme kamarátov. Ran-
ná pudža v kláštoroch, tibetské utečenecké 
centrum, jablkový koláč v nemeckej pekárni. 
Máte čas vyjsť do sedla Khardung La najvyššie 
položenou cestou sveta (5610 m).

   Posledný deň v Ladakhu a lúči sa nám 
veľmi ťažko. Sme bohatší o suveníry, ale najmä 
o poznanie tohto jedinečného himalájskeho 
regiónu. Zajtra skoro ráno transfer na horské 
letisko a prelet nad vrchmi Zanskaru s pre-
krásnym výhľadom.

   DILLÍ: Staré Dillí, trhy, kravy, fascinu-
júca Chandni Chowk, mešita Jama Masjid. 
Veľkomesto plné kontrastov, ktoré vám uká-
žeme inak ako len z kaviarní na Connaught 
Place a povinnej zastávky pri India Gate. 
Pôjdeme na miesta, kam si chodia oddýchnuť 
obyvatelia Dillí. Posledné trhy a pietna pa-
miatka na Gándhího na Rajghate. Alebo dáte 
radšej prednosť fakultatívnemu celodennému 
výletu k najkrajšej stavbe postavenej z lásky? 
Taj Majal v Agre, ak ste ho ešte nevideli, je 
bezkonkurenčný. Transfer na letisko a odlet 
do Európy. Prílet domov.

02

03

Pomodlíme sa 
s mníchmi, v našej 
známej rodine nám 
navaria tibetský 
čaj s jačím maslom 
a vykúpeme sa 
v studenom Induse.

04

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Zabavíme sa na póle s miestnymi 

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Naša cesta sa začína v Lahore

03 foto : Dušan VALOVIČ 
Tvrdý život horaliek 

04 foto : ARCHÍV — bubo 
Najvyššími cestami planéty

PAKISTÁN

INDIA

Dillí

Lahore
Amritsar

Jammu

Srinagar Leh

Agra

BUBO+
24. rok za sebou
Unikátne nahliadnutie 
do Pakistanu
Pod patronátom riaditeľa 
BUBO MUDr. Ľuboša 
Fellnera
Mimoriadne dôležité 
skúsenosti v zložitom 
regióne
Pýtajte si referencie

18 dní

od 2410 €
do 2410 €

CENA NEZAHŔŇA
najmä vreckové na 
nádherné kašmírske 
a tibetské suveníry, stravu 
okrem uvedenej, vstupy 
do pamiatok a atrakcií, 
fakultatívne výlety 
a aktivity, víza, letiskové 
poplatky.

04. 07. 2019 → 21. 07. 2019
22. 08. 2019 → 08. 09. 2019

TERMÍNY

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
vnútroštátnu letenku 
z Himalájí do Dillí
BUBO-sprievodcu 
a miestnych sprievodcov
dopravu
ubytovanie 
v jednoduchých hoteloch
polpenziu na hausbotoch
treking na koňoch 
k ľadovcu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
všetky prehliadky, výlety
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
letiskové transfery v Indii
všetky prehliadky, výlety
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
šťastnú visačku 
na batožinu
asistenčné služby BUBO
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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! Zabudnite na 
chvíľu na Európu, vnímajte svet očami hinduistov a otvorte 
sa výjavom z Jakubiskovho filmu. Budete nadšení!

01

India, Nepál

   Odlet do Kathmandú a aklimatizácia 
šokom. Hneď prvá prechádzka nám napovie, 
o čom je spoznávanie tohto regiónu. Káth-
mandu bolo kedysi podhorskou dedinkou, dnes 
nás prekvapí typickým ruchom krivoľakých 
uličiek, kde je chodník cestou a cesta chodní-
kom. Budeme sa predierať ruchom ulice a pod 
typickou patinou hľadať tie najfotogenickejšie 
zákutia. Zmes starej drevorezbársko-tehlovej 
architektúry, pestrofarebne oblečení Nepál-
ci, obchodnícky duch. Vône a smrady, špina 
a duchovná čistota. Miesta, ktoré mnohí in-
dividuálni cestujúci márne hľadajú v knižných 
turistických sprievodcoch, kráľovské námestie 
Durbar, kde stretneme svätých mužov, kra-
vy, holuby, ale aj jedinú žijúcu bohyňu našej 
planéty Kumari. Kde vybrnkával svoje gita-
rové sóla Jimmy Hendrix? Ktorý drevený stĺp 
takmer zaručene vylieči všetky vaše boľačky? 
Toto všetko na jednom mieste! Dobrá večera 
pri nepálskom pivku a zaslúžený odpočinok.

 Osem z desiatich himalájskych osem-
tisícoviek leží v Nepále. Chcete ich vidieť? 

 ÁZIA

Majestátnosť Himalájí z vtáčej perspektívy 
(fakultatívne). Spoznávanie najkrajších nepál-
skych pamiatok. Začíname pri jednej z najväč-
ších stúp sveta (väčšie sú iba na Srí Lanke) so 
vševidiacimi Buddhovými očami, na mieste, kde 
žije tibetská populácia Nepálu. Obed na stre-
che s výhľadom na majestátne buddhistické 
srdce Nepálu. Pokračujeme v Pashupatinate. 
V najsvätejšom meste nepálskeho hinduizmu 
stoji chrám, ktorý navštevujú pútnici z celého 
hinduistického sveta. Prítomnosť jogínov, či 
sadhuov, všadeprítomných opíc, ceremónia 
spaľovania hinduistických zosnulých. Pohreb 
je tu všeobecnou a verejnou záležitosťou. Budú 
horieť spaľovne na ghatoch, alebo si počkáme 
na tento zážitok až do Varanasi? Na dnes už 
končíme? Ešte nie! Spomínali sme už Jimmyho 
Hendrixa? Skúsime nájsť jeho odkaz v jednom 
z rockových barov našej thamelskej štvrte.

 Dnes je cesta cieľ. Presun z Káthmandu 
do Pokhary. Asi dvesto nepálskych kilometrov. 
Pred tridsiatimi rokmi sa táto cesta dala ab-
solvovať iba poníkmi, alebo byvolím záprahom. 

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Dostatok času pri Taj Mahale

02 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Kamarátky

NOVÝ PROGRAM

INDIA ∙ NEPÁL

V Indii na recepcii 
hotela ma začali volať 
BUBO Roman. A ja 
som na to hrdý.

Ľubo
Roman
herec
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vdychuje pravá a nefalšovaná India. Najneskôr 
pri ceremónii zatvárania rieky si aj Vy Varanasi 
zamilujete. Zážitky nemusia byt iba pekné, 
dôležité je to, aby boli silné. Vo Varanasi silné sú.

 Ranná plavba prenajatou loďou po Gange. 
Svitanie a atmosféra, akú môžete zažiť iba TU. 
SARNATH: Jelení park, kde Buddha prvýkrát 
predniesol svoje učenie. Najstaršie stúpy na 
svete. Vzácny Ašokov pilier nájdete na všet-
kých indických bankovkách. Džinistický chrám 
a rozprávanie o tomto náboženstve, kde aj 
tá najmenšia bytosť má nárok na osvietenie. 
Nočný presun klimatizovaným ležadlovým 
vlakom do Agry.

 AGRA: indická architektúra v podaní dy-
nastie Mughalov tu dosiahla svoj vrchol. Taj 
Mahal (UNESCO) je vraj najkrajšou stavbou 
našej planéty. Všetci ho už poznáme z fotografií, 
dokumentov či literatúry. Vyrovná sa ale niečo 
pocitu, keď pred ním prvýkrát zastanete naži-
vo? Nájdete detail, ktorý sa vymyká dokonalej 
symetrii? Slza na tvári večnosti a prejav neko-
nečnej lásky panovníka k milovanej manželke. 
Prekrásna pevnosť (UNESCO), z ktorej Mughali 
ovládali veľkú indickú ríšu. Výhľad, s ktorým 
umieral staviteľ Taj Mahalu. Prečo? Vysvetlíme si.

02

wants pivo? Pár metrov od nášho ubytovania 
tečie riečka, v ktorej plávajú krokodíly. V našom 
susedstve žijú dva krásne slony.

 Národný park, kde žije aj bengálsky tiger, 
leopard, slon indický, nosorožec či dva druhy 
krokodílov. Precítime prírodu, stretnutie so slo-
nom indickým a poľovačka s fotoaparátmi na 
nosorožce. Jazda na slonoch, plavba po riečke 
Rapti, kde vo vode hľadáme oči krokodílov, 
pešia prechádzka džungľou a totálny kontakt 
s miestnou vegetáciou, kúpanie sa so slonmi, 
ale aj palicové tance miestneho etnika Tharu, 
ktoré sa storočiami naučilo žiť s prírodou.

 Odchod z Chitwanu smer indická hranica. 
Na hranici vymeníme nepálsky autobus za indic-
ké jeepy a vlak do najindickejšieho mesta sveta 
Varanasi. Človek si myslí, že ten exotický chaos 
v Kathmandu ho pripraví na všetko. A potom 
príde Varanasi. India a Nepál majú toľko spo-
ločného a predsa budú úplné rozdielne. Prvé 
indické nuansy na vlakovej stanici, vlak samot-
ný, prechod hranicou, ktorý asi vo svete nemá 
obdobu. Je to vôbec hranica? Podľa pečiatok 
v pase áno! A Vy okamžite viete, že ste v Indii.

 VARANASI: najhinduistickejšie mesto sveta. 
Tristotridsať miliónov bohov. Mesto svetla, 
mesto boha Šivu, mesto hodvábu. Mesto, kto-
rým preteká rieka Ganga, a smrť sa tu stáva 
snom. Desiatky nádherných ghátov. Tisíce 
kúpajúcich sa veriacich od tých najbohatších, 
ktorí sa dovezú v luxusných limuzínach až po 
žobrákov, ktorí nemajú čo jesť. Očista tela aj 
duše. Najznámejší spaľovací ghat, kde by chcel 
byť spopolnený každý hinduista. Prechádzka 
so sprievodcom mestom, z ktorého dýcha 
stredovek. Pre záujemcov prehliadka Varanasi 
aj na motorových rikšiach, veľká mapa Indie, 
Zlatý chrám, výroba hodvábnych sárí. Tu sa 

Dovolí nám dotknúť sa nefalšovaného Ne-
pálu, ktorý nie je len o himalájskych vrchoch. 
Nádherná a šťavnatá zeleň. Príchod do Po-
khary a možno ryba na večeru priamo z jazera 
Phewa? Za ideálneho počasia je z každého 
kútu tohto pokojného mesta vidieť annapurn-
ský masív s osemtisícovkou Annapurna I, ale 
aj dominantou Pokhary, posvätným vrchom 
Machapuchare. Ten pohľad je neskutočný, my 
v nadmorskej výške 800 m.n.m a pozeráme sa 
na vrcholec týčiaci sa vo výške 8091 m.n.m. 
Najväčšie prevýšenie planéty.

 Sme v Pokhare. Bližšie sa k úpätiu Himalájí 
dostanete už len ako trekeri, či horolezci. Plavba 
na druhom najväčšom jazere Nepálu Phewa 
a malý krásny trek k Pagode svetového mieru 
týčiacej sa nad mestom. Ostáva aj dostatok 
času na nákup krásnych nepálskych suvenírov, 
či posedenie pri káve. Alebo radšej zvolíte dobrú 
masáž? Stihnúť sa tu dá všetko! Pre fanúšikov aj 
možnosť navštíviť inštitút himalájskeho horole-
zectva, ktorý je múzeom prvých horolezeckých 
výprav na najvyššie štíty planéty. Pri dobrom 
počasí aj veľmi skorý ranný výlet do Sarangkotu, 
odkiaľ celý svet pozoruje magický východ slnka 
opierajúci sa do Annapurien.

 Presúvame sa do národného parku Chitwan 
(UNESCO). Kratší presun okorenený možnos-
ťou raftingu na himalájskej rieke. Už tu raftovali 
bubácke deti, ale aj sedemdesiatroční cestova-
teľskí seniori. Podľa ročného obdobia nás čaká 
pokojný splav s občasnými vyzývavými perejami 
alebo adrenalínový rafting, kde prechod búr-
livých perejí spôsobuje vyplavovanie endor-
finov. Idete do toho? Podvečer sa zvítavame 
s chitwanskou prírodou. Spíme v lodge nášho 
dlhoročného partnera, ktorý sa stal našou, 
a teda i vašou rodinou. Budete tu počuť angličti-
no-slovenčinu Welcome to národný park, či Who 

Tisíce kúpajúcich sa 
veriacich od tých 
najbohatších, ktorí sa 
dovezú v luxusných 
limuzínach až po žobrákov, 
ktorí nemajú čo jesť.
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 Zlatý indický trojuholník pokračuje. Úžasné 
mesto duchov FATEHPUR SIKRI (UNESCO): 
nádherné mesto Akbara (najväčší panov-
ník Indie pred britskou nadvládou), ktorým 
budeme 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 mramo-
rovej dosky, cez ktoré dokonale vidieť von, 
ale takmer vôbec nevidieť dnu. Podvečer sa 
blížime k Jaipuru, hlavnému mestu indického 
štátu Rajastan. V Agre si možno poviete, že 
ste už videli to najkrajšie. Počkajte do zajtra, 
pamiatky Rajastanu sú naozaj neskutoč-
ne pôsobivé! Večer návšteva najkrajšieho 
kina celej Indie. Raj Mandir nie je kino, je to 
atrakcia! Pri dobrom bollywoodskom trháku 
atmosféra tohto kina sekunduje tým z fut-
balových svätostánkov.

 JAIPUR – hlavné mesto púštneho a naj-
pestrofarebnejšieho miesta celej Indie, štátu 
Rajastan. Jaipur je iný ako všetky ostatné 
mestá Indie, so širokými ulicami a ružovými 
fasádami domov, ťavy križujú ulice a ženy nosia 
najpestrofarebnejšie sárí. Budeme obdivovať 
Palác vetrov, vysvetlíme si systém hvezdárne 
Jantar Mantar z 18. storočia, vystúpime k asi 
najkrajšej palácovej pevnosti Indie Amber, 
čakajú nás trhy látok a drahokamov. Jaipur si 
kvôli množstvu nádherných a výnimočných sta-
vieb a atmosfére bazárových ulíc, ktoré toto 
ani nie tristoročné mesto ponúka, zamilujete.

 Záverečný presun našej neuveriteľnej 
cesty. Stihneme vidieť čosi navyše? Qutb 
Minar? Lotosovy chrám? Jawaharal Nehru, 
prvý premiér tejto krajiny tvrdil, že ak máte 
na Indiu iba jeden deň, treba ho stráviť práve 
v Dillí. Mal pravdu?

03 04

05 06

   Uvidíme najväčšiu mešitu Indie, jeden 
z najväčších koreninových trhov Ázie. Gu-
rudwara náboženstva sikhov, kde každý deň 
zdarma nakŕmia desiatky tisíc ľudí. Chcete 
vidieť aj britské Dílli? Aký je vlastne rozdiel me-
dzi Dillí, Starým a Novým Dillí? Brána do Indie 
a koloniálne Connaught Place. Hlavné mesto 
Indie vám ukážeme tak, že budete nadšení! 
Večer sa lúčime s Indiou a odlietame domov.

03 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Malý šibal

04 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Oči nepálskeho buddhizmu

05 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Indický wellness 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Nádherný aj z pár centimetrov
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MOUNT EVEREST
Možno ho uvidíte už z kathmandského údolia. 
No takmer určite, keď s nami nastúpite na 
vyhliadkový let k Himalájam. Nezabudnuteľné.

RANNÁ PLAVBA
V  národnom parku Chitwan sa prebú-
dza príroda, vy sedíte na tradičnom člne 
a  v  hmle nad riekou vyhliadate krokodíly. 
Úplný pokoj.

POSVÄTNÁ GANGA
Obrady na rieke riek vo Varanasi. Silnejšie 
než čokoľvek, čo ste zažili predtým. Spa-
ľovanie mŕtvych, úcta k  životu, meditácie 
a hrajúce sa deti.

RIKŠE V DILLÍ
Aj tento región vám ukážeme inak a  lep-
šie. Vstúpte s nami do chaosu Starého Dillí 
a  na bicyklových rikšiach objavte svet, 
čo sa nemení už stovky rokov.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

NEPÁL

INDIA

Dillí

Chitwan

Varanasi

Jaipur

Agra
Pokhara

Kathmandu

BUBO+
24 rokov v turisticky 
náročnom regióne
Hľadanie nosorožcov 
zo slonieho chrbta
Program rozšírený 
o Fatehpur Sikri 
aj Pokharu
Postavili sme v Nepále 
hotel a kúpili autobus

16 dní od 1 980€ / do 2340  €

11. 04. 2019 → 26. 04. 2019
26. 04. 2019 → 11. 05. 2019
14. 08. 2019 → 29. 08. 2019
19. 11. 2019 → 04. 12. 2019
29. 12. 2019 → 13. 01. 2020

Bývajte ako maharadžovia. Finále 
na zlatom indickom trojuholní-
ku v  najlepších hoteloch Indie, 
v ktorých sa snúbi to najlepšie, 
čo India vie ponúknuť, a kde každý 
hotel je legendou. Takto ste ešte 
zaisto nebývali. Koloniálny hotel 
Imperial v  New Delhi postavili 
v roku 1931 a získal titul najlepší 
historický hotel Indie. Tu sa stre-
tli Nehru, Gandhi, Jinnah a Lord 
Mountbatten, aby sa dohodli na 
rozdelení Indie a vzniku Pakistanu. 
Rambagh Palace v Jaipure slúžil 
kedysi ako sídlo maharadžov. Obe-
roi Amarvillas v Agre ponúka zasa 
nezabudnuteľné výhľady na Taj 
Mahal. Tradície, umenie, história 
a vkus - to všetko nájdete v týchto 
nádherných hoteloch. Nájdete iba 
v BUBO a v Indii.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HERITAGE HOTELY
1415 €
osoba / 4 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v izbách pre 
dve osoby vo vybraných 
hoteloch strednej triedy
raňajky
plnú penziu v národnom 
parku Chitwan
prepravu prenajatými 
autobusmi
dva transfery vlakom
BUBO–sprievodcu 
a miestnych sprievodcov 
podľa potreby
množstvo prehliadok 
a výletov
safari v národnom 
parku Chitwan
plavbu loďkami 
v Pokhare aj na Gange
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

víza, stravu (okrem 
uvedenej), vstupné, 
letiskové poplatky

Heritage hotely
India

Business Class Emirates
od 2480 €

⭑⭑⭑⭑⭑
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Poďte s nami už trinásty rok za Šangri-La. Najširší 
a najkomfortnejší program na Slovensku aj v Čechách. 
Izolované kráľovstvá v Himalájach a svet, ktorý chce zostať 
pôvodný. Hrubý domáci produkt kontra hrubé domáce šťastie. 
Výhľady na Kančenčongu.

   Odlet do východnej Indie, takej roz-
dielnej od turistami navštevovaných oblastí. 
Bezprostredne po pristátí začíname stúpať 
do himalájskych kopcov. Miestny čaj sa radí 
medzi najvyhľadávanejšie na svete. Nečudo, 
že DARDŽELING už v 19. storočí slúžil ako 
sanatórium bielych dobyvateľov Indie. Okolo 
najvyššej železničnej stanice Indie a slávnej 
Himalájskej železnice (UNESCO) vchádzame 
do mesta.

     Ešte za tmy stúpame v džípoch na 
Tigrí vrch. Ak nám bude Buddha naklonený, 
uvidíme štyri z piatich najvyšších vrchov našej 
planéty ako na dlani. Späť do DARDŽELINGU: 
čajové plantáže a nákupy toho najlepšieho, čo 
sa urodilo. Himalájsky inštitút a ZOO s Čer-
venou pandou, snežnými tigrami a leopardmi. 
Cez rieku Teesta a čaká nás GANGTOK, hlavné 
mesto Sikkimu, ktorý bol ešte v roku 1975 
nezávislým kráľovstvom. Kláštor rádu Nyingma 
je jedným z najdôležitejších v celom Sikki-
me. Kláštor RUMTEK je snom cestovateľov. 
Patrí buddhistickému rádu Kagyupa. Rozdiely 
v jednotlivých rádoch. Lanovkou späť do mes-
ta. Večer sa prejdeme po pešej zóne Gandhi 

Marg, takej netypickej pre Indiu. Pre záujemcov 
návšteva poriadneho bollywoodskeho trháku.

 Schádzame z hôr popri posvätnej rieke 
Sikkimu Teesta, na ktorej si môžete zaraftovať 
ako Richard Gere, ľavý breh patrí Západnému 
Bengálsku, pravý južnému Sikkimu, garantuje-
me veľké zážitky. KALIMPONG predtým patril 
Bhutánu, neskôr maharadžom z Cooch Beharu, 
potom bohatým Britom a teraz Západnému 
Bengálsku. Krišnov chrám a nezvyčajný kres-
ťanský kostol s podobizňami Ježiška v žltej 
čiapke Dalajlámu.

 Máte pocit, že ste už videli dosť? Omyl! 
Začína sa druhá kapitola našej cesty. Prekraču-
jeme hranicu a všetko okolo nás sa mení. Sme 
v horskom kráľovstve, v Ríši draka s vysokým 
analfabetizmom, nedávno zrušeným otroc-
tvom a s prastarou kultúrou s množstvom 
rituálov, ktorými je prepletený každodenný 
život. Transfer prenajatým minibusom do 
tradičného first class hotela. Večera: kewa 
datse sú zemiaky s roztaveným jačím syrom, 
phak ša laphu zasa bravčové s obrovskými 
reďkovkami, kvalitný čaj a silné pivo Druk. Sme 

 ÁZIA

v opatere samotného kráľa. Ako bude fungovať 
demokracia, ktorú chcú implementovať práve 
v týchto rokoch?

   O Bhutáne sa hovorí, že sa končí tam, 
kam sa dokotúľa kameň z Himalájí. Prečo? 
Okolo vodných elektrární stúpame do druhého 
mesta Bhutánu. Čaká nás PARO s prasta-
rým dreveným mostom a prvým dzongom 
- pevnosťou. Ďalší vrchol našej cesty. Treking 
k rozprávkovému TIGRIEMU HNIEZDU nalepe-
nému vysoko na skale, kde meditoval samotný 
Padmasambava = Guru Rinpoče.

 Krátka cesta k hraniciam s Tibetom a zrú-
canina DRUGYEL DZONG, kde Bhutánci nie-
koľkokrát porazili dobyvačnú armádu z Tibetu. 
Uvidíme DŽOMOLHARI (7 329 m), posvätnú 
hanblivú horu? Cesta do sedla DOČU LA, kde 
si pri dobrej káve vychutnáme výhľady na 
východné Himaláje a prehupneme sa do úrod-
ného údolia k pôvodnému hlavnému mestu. 
PUNAKHA, zjednotiteľ Bhutánu je pochovaný 
práve tu. Veľkolepá, krásne zrekonštruova-
ná stavba, impresívne maľby, všadeprítomní 
mnísi, obrovská socha Buddhu Šakjamúniho.
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   Ranná návšteva kláštora Božského 
blázna, ktorý sa v 15. storočí snažil priblížiť 
buddhizmus ľudu cez alkohol a sex a doteraz je 
jedným z najpopulárnejších svätcov. Požehná 
nám mních veľkým penisom zo slonovinovej 
kosti? Ďalšie mystické miesto na našej ceste. 
Uvidíme najvyšší nepokorený končiar na svete? 
Príchod do hlavného mesta. THIMPU je jediným 
hlavným mestom na svete bez svetelnej signa-
lizácie. Aj tu ubytovanie v prvotriednom hoteli. 
Čorten venovaný tretiemu kráľovi Bhutánu, 
takin, ktorého chcel kráľ pustiť na slobodu, 
no vždy sa mu vrátil.

         Prelet do nepálskeho Kath-
mandú. Ak nám počasie bude priať, uvidíme 
v tesnej blízkosti 8 osemtisícoviek. Durbar 
Square s typickou drevenou architektúrou 
a palácom živej bohyne. Celodenná prehliadka 
kathmandského údolia. Buddhistický Bodnath 
so vševidiacimi Buddhovými očami. Hinduis-
tický Pašupatinath so svätými mužmi, ktorí 
predvedú neuveriteľné jogínske kúsky. Budd-
hu vystrieda Šiva a hinduistické spaľovanie 
mŕtvych. Rozlúčka s partiou a s neuveriteľnou 
cestou. Kathmandú je na to ideálne miesto. 
Spoznali sme celú tajuplnú oblasť východnej 
Indie, Bhutánu a historickej časti Nepálu a plní 
zážitkov letíme domov. Prílet do Európy.

02

03

BUBO+
13 rokov skúseností 
v odľahlých regiónoch Ázie
Množstvo pikošiek: kino 
v Thimpu, rafting na 
sikkimsko -bengálskej 
hranici
Horská železnica 
v Dardželingu, ochutnávka 
čaju
Logický záver v Kathmandú, 
priestor pre let k Everestu

17 dní

od 3 385 €
do 3485 €

CENA NEZAHŔŇA
víza, letiskové poplatky, 
miestne lety: (cca 450 €).

Sme v Ríši draka 
s vysokým 
analfabetizmom, 
nedávno zrušeným 
otroctvom 
a s množstvom 
rituálov, ktorými 
je prepletený 
každodenný život.

04

CENA ZAHŔŇA
medzinárodné letenky 
v economy class
dopravu podľa programu 
prenajatými dopravnými 
prostriedkami
ubytovanie v Indii 
v jednoduchých 
hoteloch strednej triedy, 
v Bhutáne v hoteloch 
prvej triedyraňajky v Indii 
a v Nepále
plnú penziu v Bhutáne 
(vždy švédske stoly)
drahý poplatok kráľovi za 
každý deň nášho pobytu
BUBO–sprievodcu a na 
celý čas aj miestnych 
sprievodcov-špecialistov
všetky vstupy do 
pamiatok
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
poistenie proti 
insolventnosti

18. 04. 2019 → 01. 05. 2019
26. 07. 2019 → 08. 08. 2019
23. 10. 2019 → 05. 11. 2019

TERMÍNY

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Tigrie hniezdo, symbol Bhutánu

02 foto : Robert TARABA — bubo 
Zberačky čaju v Dardželingu

03 foto : Robert TARABA — bubo 
Modlitebné vlajočky 

04 foto : Robert TARABA — bubo 
Hrubá domáca múdrosť

INDIA

BHUTÁN
Dardželing

Gangtok
Thimpu
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Nový a vylepšený program rozšírený o Ajantu 
a Elloru. Veľký okruh po neuveriteľnej Indii. Tri svetové 
metropoly Dillí, Kalkata, Bombaj. Spaľovanie mŕtvych 
na Gange vo Varanasi, magické chrámy, kde tradície 
ďalej žijú. 10 pamiatok UNESCO. Incredible India.

   Odlet do Indie. DILLÍ – prílet do hlavného 
mesta krajiny. Atmosféra Dillí vás dostane. 
Prvé dotyky s hinduizmom. V sikskom chráme 
vám porozprávame o histórii tohto nábožen-
stva. Uvidíme aj najväčšiu a najkrajšiu mešitu 
miliardovej Indie Jama Masjid zo 17. storočia. 
Nákupy na Chandni Chowk ako z klasických 
orientálnych rozprávok. Korenia od výmyslu 
sveta, pestrofarebné šatky a neskutočná tla-
čenica. 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. Rozšírenie 
programu: Qutab Minar (UNESCO) – najstaršia 
moslimská pamiatka Dillí so železným stĺpom, 
ktorý preslávil Däniken. Najvyšší tehlový mina-
ret na svete a prvý vrchol našej cesty.

 JAIPUR – hlavné mesto púštneho a naj-
pestrofarebnejšieho miesta celej Indie, štátu 
Rajastan. Jaipur je iný ako všetky ostatné 
mestá so širokými ulicami a ružovými fasá-
dami domov, ťavy križujú ulice a ženy nosia 
najpestrofarebnejšie sárí. Palác vetrov, trhy 
látok a drahokamov.

 FATEHPUR SIKRI – (UNESCO): nádher-
né mesto Akbara (najväčší panovník Indie 
pred britskou nadvládou), ktorým budeme 
prechádzať ako veľkým múzeom. Mestu pár 
rokov po vystavaní došla pitná voda a ostalo 
perfektne zachované. Uvidíme aj hrobku veštca 
s tajomným mramorovým oknom vypraco-
vaným z obrovskej mramorovej dosky, cez 
ktoré dokonale vidieť von, ale takmer vôbec 
nevidieť dnu.

 AGRA: bývalé hlavné mesto ríše s najsláv-
nejšou stavbou Ázie. Podrobná prehliadka 
Taj Mahalu (UNESCO), vraj najkrajšej stavby 
sveta. Nádherný z kilometra aj z 5 cm. Pevnosť 
mughalských panovníkov (UNESCO) a legenda 
o Shah Jahanovi. Odchod ležadlovým vlakom 
do východnej Indie.

   VARANASI - najhinduistickejšie mesto 
sveta. 330 miliónov bohov. Uzučké uličky plné 
kráv, smradu a hluku. Napriek tomu niečo visí 
vo vzduchu. Či práve preto? Západ Slnka nad 
Gangou a obrad zatvárania rieky. Mesto budú 
ožarovať fakle, sviečky a vatry spaľovaných 

 ÁZIA

mŕtvych. Potom ranná plavba prenajatou 
loďou po Gange. Svitanie a atmosféra, akú 
môžete zažiť iba TU. Desiatky nádherných 
ghátov. Tisíce kúpajúcich sa veriacich od tých 
najbohatších, ktorí sa dovezú v  luxusných 
limuzínach až po žobrákov, ktorí nemajú čo 
jesť. Očista tela aj duše. Najznámejší spaľo-
vací ghat, kde by chcel byť spopolnený kaž-
dý hinduista. Prechádzka so sprievodcom 
mestom, z ktorého dýcha stredovek. Islam 
a hinduizmus. SARNATH: Jelení park, kde 
Buddha prvýkrát predniesol svoje učenie. 
Najstaršie stupy na svete, vzácny Ašokov 
pilier, ktorý nájdete na všetkých indických 
minciach aj na indickej vlajke. Odchod ležad-
lovým vlakom do Kalkaty. (Kto má záujem, 
môže túto trasu preletieť.)

 KALKATA: mesto na ktoré sa nezabúda. 
Mesto, ktoré bolo až do roku 1911 oficiálne 
hlavným mestom britskej Indie a ktorého krásu 
budeme obdivovať v koloniálnej štvrti, či pri 
pamätníku Victoria Memorial. Uvidíme však 
viac. Najrušnejší most našej planéty Howrah 
Bridge. Atmosféra starej Kalkaty vás šokuje. 
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India – veľký okruh
INDIA
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Rikše tu ťahajú peší bežci (jediné mesto v Indii), 
ale jazdí tu aj moderné metro (prvé v Indii). Po 
stopách Matky Terezy. Navštívime rád Matky 
Terezy, kde je táto žena aj pochovaná. Kalighat, 
chrám krvilačnej bohyne, ktorej tu stále každé 
ráno obetujú kozu.

 Odlet na západ krajiny. Presun do mesta 
AURANGABAD – sídlo posledného veľkého 
mughalského panovníka Aurangazeba. Bibi 
ka Maqbara hneď za múrmi mesta – kópia 
Taj Mahalu.

 Celodenná prehliadka slávnych buddhis-
tických jaskýň (UNESCO). Jaskyne AJANTA 
s maľbami z 2. storočia sú najkrajšou a naj-
staršou ukážkou buddhistickej maľby v Indii. 
Neskutočne detailné výjavy z Buddhovho živo-
ta, príbehy jeho predchádzajúcich inkarnácií. 
Absolútny vrchol tejto cesty. No deň sa ešte 
nekončí. Jaskyne ELLORA (UNESCO) – hindu-
istické, buddhistické a džinistické sochy, staré 
1500 rokov. Chrám Kailash je replikou sídla 
boha Šivu na Zemi. Neskutočná architektúra, 
neuveriteľné dielo ľudských rúk.

     Posledný presun do najväčšieho 
mesta Indie. BOMBAJ: úplne iná atmosféra 
mesta, ležiaceho pri Arabskom mori. Kolo-
niálny hotel Taj a Brána do Indie, cez ktorú 
z Indie odišli poslední britskí vojaci. Večer pre 
záujemcov zábava v bombajských baroch. 
Slávna Chowpatty Beach, kde sa stále niečo 
deje a výhľady pripomínajú Rio. Viete, čo je 
to kabaddí? Nákupy v uličkách Colaby, ale 
aj v moderných nákupných centrách. Veže 
mlčania, visuté záhrady a koloniálna archi-
tektúra. Slávna železničná stanica Victoria 
(UNESCO), koloniálny hotel Taj a Brána do 
Indie, cez ktorú z Indie odišli poslední britskí 
vojaci. Odlet a prílet domov.

02

03

BUBO+
Najživší okruh Indiou
25 rokov v turisticky 
náročnom regióne
Pridali sme Ajantu 
a Elloru
Pre náročných 
ponúkame ubytovanie 
v top hoteloch Indie

13 dní

od 1990 €
do 2060 €

CENA NEZAHŔŇA
víza, stravu (okrem 
uvedenej), vstupné, 
letiskové poplatky, 
miestny prelet (135 €)

Rikše tu ťahajú 
peší bežci, ale jazdí 
tu aj moderné 
metro. Smerujeme 
do chrámu 
krvilačnej bohyne, 
ktorej tu každý 
deň obetujú kozu.

04

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v izbách pre 
dve osoby vo vybraných 
hoteloch strednej triedy 
s raňajkami
prepravu prenajatými 
autobusmi
dva transfery 
ležadlovým vlakom
BUBO-sprievodcu
množstvo prehliadok 
a výletov
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

15. 03. 2019 → 27. 03. 2019
29. 03. 2019 → 10. 04. 2019
13. 05. 2019 → 25. 05. 2019
02. 08. 2019 → 14. 08. 2019
11. 10. 2019 → 23. 10. 2019
25. 10. 2019 → 06. 11. 2019

TERMÍNY

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Na Gange vo Varanasi

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Vyskúšame aj rikše

03 foto : Tomáš KUBUŠ — bubo 
Úžasné chrámy vytesané do skaly

04 foto : ARCHÍV — bubo 
Na slonoch k pevnosti Amber

Kalkata

Jaipur

Agra

Varanasi

Bombaj

Dillí

INDIA

⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL
340 € / celý čas

Business Class
od 2360 €
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Exotická cesta, ktorá splní Vaše sny o Indonézii. Cez 
rovníkový prales na sopku, kŕmenie orangutanov a pobyt 
v nádhernej prírode Sumatry. Tanečné vystúpenia, ryžové 
terasy, božské Bali na záver. Pod taktovkou skúseného 
slovenského sprievodcu do srdca fascinujúcej Indonézie.

     Odlet do MEDANU. Najväčšie mesto 
na Sumatre je trhovým, obchodným a doprav-
ným centrom, jeho okolie poľnohospodárska 
oblasť bohatá na tabak, kaučuk, palmový 
olej a kávu. Prehliadka Medanu a presun do 
národného parku Gunung Leuser (UNESCO). 
Pozorovanie prírody, kúpanie v rieke. Možnosť 
(fakultatívne) tubingu a kúpanie sa pod vodo-
pádom, prípadne kúpanie slonov.

     Džípmi do dedinky Bukit Lawang. 
Kaučukové plantáže, olejové palmy. Trek do 
džungle s veľkou pravdepodobnosťou stretnu-
tia s orangutanmi vo voľnej prírode (cca 30 €). 
Prídu aj gibony, makaky alebo pre túto oblasť 
endemické Thomasove langury? Presun do 
horského mesta Berastagi. Nádhernú divokú 
prírodu spoznáme pri výstupe na činnú sopku 
Sibayak. Prechod zo zelenej džungle až do 
mesačnej krajiny. Zvukové efekty, vzdušné 
prieduchy, para, síra, vôňa. Nádherný výhľad 
a zaslúžené kúpanie v termálnych prameňoch 
vytekajúcich zo sopky.

   Prírodný unikát - jazero TOBA. Naj-
väčšie jazero Indonézie a zároveň najväčšie 
vulkanické jazero na svete. Oddych na ostrove 
Samosir. Zastávky v tradičných dedinkách, 
kde sa zoznámime s tradíciami a kultúrou 
Toba Batakov, kedysi obávaných ľudožrútov. 
Rituálne popravisko v dedinke Ambarita. Ne-
obyčajné sošky, masky, šamanské palice, ktoré 
sa dajú kúpiť len tu. Kúpanie, pešie prechádzky 
alebo možnosť zapožičať bicykel, motorku. 
Dáte si zlatú rybku (ikan mas) priamo z jazera 
alebo radšej grilované bravčové mäso (babi 
panggang)?

     Transumatranskou „diaľnicou“ do 
Sipiroku. Celodenný presun, krásna príroda, 
kávové plantáže, ryžové polia s tradičnými 
batackými hrobkami, rýchlokurz indonézske-
ho jazyka, botanické okienko v záhrade plnej 
korenín. Dá si niekto šťavu z kokosového orecha, 
ktorý priamo pred vašimi očami zo stromu 
odtrhne opica? Prekročíme hranice severnej 
a západnej Sumatry a stojíme na magickom 
bode 0°. Opustíme severnú pologuľu a ďalej 

 ÁZIA

cestujeme už len po južnej. Prehliadka horské-
ho mesta Bukittingi medzi sopkami Merapi 
a Singgalang. Minangkabauská matriarchálna 
kultúra, kde hlavné slovo má žena. Ojedinelá 
architektúra domov v tvare býčej hlavy. Viete čo 
je kopi luwak? Kto by nechcel ochutnať najlepšiu 
kávu na svete priamo na mieste jej pôvodu? 
Pre záujemcov návšteva dedinky Palupuh, trek 
po stopách cibetky. Budeme mať šťastie aj 
na najväčší kvet na svete - Rafflesia arnoldii?

   Po raňajkách prelet do hlavného mesta 
najväčšej ostrovnej krajiny na svete. Trúfnete si 
ochutnať pikantné dobroty v pouličnom warun-
gu? Pochutíme si na Mie goreng, Nasi goreng – 
indonézska gastronomická klasika. JAKARTA 
- najväčšie, najrušnejšie mesto krajiny, mesto 
kontrastov - tradičné a moderné, bohaté a chu-
dobné, sakrálne a svetské. Obrovské námestie 
Merdeka, mešita Istiqlal a hneď oproti katolícka 
katedrála. Funkčný prístav drevených škunerov. 
Stará Batavia a ukážka holandskej koloniálnej 
architektúry. Štýlová kaviareň pripomínajúca 
koloniálne časy. Prelet do Yogyakarty.

01

Sumatra, Jáva, Bali
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   YOGYAKARTA pod aktívnou sopkou 
Merapi. Gamelan, wayang kulit (kožené báb-
ky), divadlo a iné prejavy tradičného umenia. 
Spracovanie striebra, kože, batiky, tradičný 
dopravný prostriedok becak. Kráľovské záhra-
dy, vodný palác a sultánov hárem a sultánov 
palác. PRAMBANAN, najväčší hinduistický 
chrámový komplex v  Indonézii (UNESCO). 
BOROBUDUR jeden z najvýznamnejších budd-
histických chrámov na svete (UNESCO). Jeho 
päť štvorcových terás predstavuje pozemský 
svet, tri kruhovité terasy svet duchovný.

   Smerujeme pod sopku Bromo. Pre zá-
ujemcov fakultatívny výlet na sopku Bromo. 
Skoré ranné vstávanie a presun džípmi do 
národného parku. Impozantný východ slnka, 
farby sa menia z minúty na minútu. Panorama-
tický výhľad na sopky Semeru (3676 m), Bromo 
(2392 m) a ostatnú časť kaldery. Pieskovým 
morom popri hinduistickom chráme a už vy-
hasnutej sopke Batok (2470 m) až na samotný 
vrchol krátera. Jedno z najfotogenickejších 
a najfotografovanejších miest celej Indonézie. 
Opúšťame Bromo a pokračujeme na Bali.

       Bali je samostatná provincia 
s vlastným jazykom a kultúrou. Ostrov bohov 
a domov hinduistickej komunity. Oddych vo 
vlnách Indického oceánu. Fakultatívne celo-
denný výlet po ostrove. Mesto Ubud a okolie, 
amfiteátre ryžových polí (UNESCO), nádherné 
chrámy, jedinečná balijská symbióza, kde turiz-
mus kráča bok po boku s tradičným spôsobom 
života. Posledný Bintang, čerstvý džús, masáž 
vo vlnách Indického oceánu, tuniakový steak. 
Odlet a prílet domov.

02

03

BUBO+
Veľmi bohatý program 
na Sumatre
Kŕmenie orangutanov aj 
výstup na sopku v cene
Východ slnka nad 
Bromom – zážitok 
na celý život

21 dní

od 2 785 €
do 2795 €

CENA NEZAHŔŇA
Stravu okrem uvedenej, 
vstupné do pamiatok, 
letiskové poplatky

Dá si niekto šťavu 
z kokosového 
orecha, ktorý 
priamo pred vašimi 
očami zo stromu 
odtrhla opica?

04

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v izbách pre 
dve osoby v hoteloch 
a bungalovoch 
s raňajkami
prepravu 
klimatizovanými 
prenajatými autobusmi
trajekty na ostrov 
Samosir
prelet Padang – Jakarta
spiatočný trajekt na 
Siberut
prepravu motorovým 
kanoe po Siberute
plná penzia na ostrove 
Siberut pripravovaná 
expedičným kuchárom
ubytovanie na 
Siberute v tradičných 
jednoduchých domoch 
Uma
BUBO-sprievodcu 
a miestnych sprievodcov 
podľa potreby
všetky vstupy do 
národných parkov podľa 
programu

11. 02. 2019 → 03. 03. 2019
06. 05. 2019 → 26. 05. 2019
10. 07. 2019 → 30. 07. 2019
14. 10. 2019 → 03. 11. 2019
11. 11. 2019 → 01. 12. 2019

TERMÍNY01 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Do rezervácie orangutanov

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Pri Prambanane na Jáve

03 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Čisté kvety 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Cez Sumatru za životom miestnych

SUMATRA

JÁVA

INDONÉZIA
Padang

Jakarta

Yogyakarta
BromoBorobudur

Toba

Bukit
Lawang

Bali

Medan
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Zaujímavá kombinácia indonézskych ostrovov. Nádherné chrámy
Jávy – buddhistický Borobodur a hinduistický Prambanan – 
možno najkrajšie na južnej pologuli. Prechod Jávou a východ slnka 
nad sopkou Bromo. Oddych na Bali a výlet po ostrove v cene.

❶ ❷ ❸ Odlet z Viedne. Prílet do Jakarty, 
ubytovanie, prvé indonézske vône a chute. Dô-
kladná prehliadka moderného centra mesta. 
JAKARTA, hlavné mesto a zároveň najrušnejšie 
mesto krajiny. Národné historické múzeum so 
zlatým pokladom, obrovské Merdeka Square, 
katedrála, mešita Istiqlal, stredoveký, stále 
funkčný prístav drevených škunerov Sunda Kela-
pa, stará Batavia, Taman Mini-park s prehliad-
kou architektúry všetkých indonézskych ostro-
vov. Úchvatný zážitok. Prelet do Yogyakarty.

❹ YYOGYAKARTA: kultúrne centrum celej kra-
jiny. Výrobňa batík, strieborných šperkov a pre-
slávených divadelných bábok. Nezabudnuteľná 
jazda na bečakoch slávnou ulicou Malioboro. 
Najkrajšie indonézske pamiatky: Sultánov palác 
a jeho hárem Taman Sari. BOROBUDUR: mo-
numentálna buddhistická stúpa (UNESCO) – 
najväčšia historická stavba na južnej pologuli, 
ktorú jednoducho treba vidieť! PRAMBANAN: 
komplex hinduistických chrámov pod patroná-
tom UNESCO. Dve odlišné pamiatky v tesnej 
blízkosti, dve odlišné kultúry. A nad nami sa 
vypína úchvatná sopka Merapi. Vysvetlíme si 
rozdiely v náboženstvách (buddhizmus, hindu-
izmus, islam). Večerné predstavenie tieňového 

divadla Wayang Kulit alebo slávny príbeh Ra-
majana priamo pod Prambananom.

❺ Yogyakarte stále vládne sultán. Objasníme si 
prečo. Volá sa Hamengkubuwono. Koľký v poradí? 
Jednou z hlavných atrakcií mesta je Kraton (sul-
tánov palác). Palác je centrom tradičného života 
a napriek modernej dobe stále vyžaruje z neho 
duch dávnej minulosti. Prehliadka palácového 
komplexu a jeho expozícií. BOROBUDUR jeden 
z najvýznamnejších buddhistických chrámov 
na svete, taktiež pod záštitou UNESCO. Vznik 
sa datuje okolo roku osemsto. Je kamennou 
učebnicou buddhistickej náuky. Chrám postave-
ný na návrší má tvar terasovitej pyramídy. Päť 
štvorcových terás predstavuje pozemský svet, tri 
kruhovité terasy symbolizujú svet duchovný. Na 
samom vrchu 72 zvonovitých stúp so sochami 
Buddhu a najvyššia symbolizujúca nirvánu, du-
chovnú slobodu a nebo. Návšteva Borobuduru 
je neopísateľným zážitkom a obohatí každého.

❻ Opúšťame Yogyakartu, celodenný presun 
pod sopku Bromo. Štatisticky je Jáva trinásty 
najväčší ostrov na svete, ale čo sa týka počtu 
obyvateľov mu patrí svetové prvenstvo. Putu-
jeme provinciami centrálnej a východnej Jávy.

 ÁZIA

 Ranný výlet na sopku Bromo. Skoré ranné 
vstávanie a presun džípmi do Národného parku 
Bromo Tengger Semeru. Impozantný východ 
slnka, farby sa menia z minúty na minútu. Pred 
nami sa odohráva nádherné divadlo prírody 
a ponúka sa panoramatický výhľad na sopky 
Semeru (3676 m), Bromo (2392 m) a ostatnú 
časť kaldery. Následne sa džípmi presunieme 
pod samotnú sopku Bromo. Kráčame piesko-
vým morom (Laut pasir) popri hinduistickom 
chráme a už vyhasnutej sopke Batok (2470m) 
až na samotný vrchol krátera. Nádherný výhľad 
priamo do útrob sopky i po okolí. Práve tu si 
človek uvedomí majestátnosť a silu prírody. 
Jedno z najfotogenickejších a najfotografo-
vanejších miest celej Indonézie. Opúšťame 
Bromo a pokračujeme v ceste v ústrety ďalším 
dobrodružstvám na Bali.

❽ Len čo opustíme turistické rezorty, mení sa 
Bali na krásnu krajinu s malebnými dedinkami 
obkolesenými majestátnou prírodou. Navštívi-
me tradičný balijský príbytok a zoznámime sa 
so spôsobom života miestneho obyvateľstva, 
jeho zvykmi, tradíciami a kultúrou. Smerujeme 
do centra balijskej kultúry a umenia – mesto 
Ubud a okolie. Darí sa tu najmä bohatým 

01Indonézia

Jáva, Bali, Bromo
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maliarskym a rezbárskym tradíciám. Návšteva 
dielní miestnych remeselníkov. Všadeprítomná 
tropická zeleň umocňuje ráz krajiny. Ryža je 
základnou pestovanou plodinou a obživou 
miestneho obyvateľstva. Amfiteátre ryžových 
polí (UNESCO). Pestuje sa i káva, koreniny 
a  rôzne druhy exotického ovocia. Poznáte 
salak, rambutan, mangosten alebo sirsak? 
A  čo tak cibetková káva? Náboženstvo je 
neodmysliteľnou súčasťou života Balijčanov. 
Svojim božstvám stavajú nádherné chrámy 
a dennodenne prinášajú obetné dary. Návšte-
vu tradičného balijského chrámu nemôžeme 
vynechať. Všade, kam sa pohneme, stávame 
sa svedkami jedinečnej balijskej symbiózy, kde 
turizmus kráča bok po boku s tradičným spô-
sobom života. Bali je naozaj raj.

 Prírodne ladený fakultatívny výlet do 
vnútrozemia ostrova. Zastavíme sa v Opi-
čom lese, kde okrem miestnych obyvateľov 
makakov dlhochvostých, po ktorých je les 
pomenovaný, môžeme obdivovať aj prírodu 
a balijské chrámy. Bali je hornatý ostrov, aj 
my stúpame do oblasti Kintamani, kde sa 
nachádza sopka Batur a pod ňou nádherné 
kráterové jazero. Pohľad na sopku a  jazero 
z kaldery. Na balijských špecialitách si po-
chutíme v štýlovej reštaurácii s panorama-
tickým výhľadom na najvyššiu sopku Bali 
Gunung Agung (3142 m) a ryžové políčka. 
Pod samotnou sopkou je terasovito rozložený 
najvýznamnejší chrám celého Bali – Pura Be-
sakih, nazývaný aj Matkou všetkých balijských 
chrámov. Prehliadka komplexu v tradičnom 
balijskom oblečení – sarong.

       Kúpanie vo vlnách Indické-
ho oceánu, oddych, balijské masáže, večerné 
prechádzky mestom, rušný nočný život. Prílet 
do Viedne.

03

BUBO+
Skúsenosti z Indonézie 
od roku 1998
Miestny prelet v cene
Najkrajšie pamiatky 
Indonézie na jednej 
ceste
Nezabudnuteľný východ 
slnka nad Bromom

14 dní

od 2190 €
do 2395 €

CENA NEZAHŔŇA
víza (aktuálne víza nie sú 
nutné), letiskové poplatky, 
stravu okrem uvedenej, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

Všade sa stávame 
svedkami balijskej 
symbiózy, kde 
turizmus kráča 
bok po boku 
s tradičným 
spôsobom života.

04

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
miestny let Jakarta - 
Yogyakarta
ubytovanie v izbách 
pre dve osoby v ⭑⭑⭑ 
a ⭑⭑⭑⭑ hoteloch 
s raňajkami
prepravu 
klimatizovanými 
prenajatými autobusmi
trajekt na Bali
výlet do národného 
parku Bromo
BUBO-sprievodcu (1. 
- 9. deň) a miestnych 
sprievodcov množstvo 
prehliadok pamiatok 
podľa programu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

21. 02. 2019 → 06. 03. 2019
14. 03. 2019 → 27. 03. 2019
30. 04. 2019 → 13. 05. 2019
16. 05. 2019 → 29. 05. 2019
20. 07. 2019 → 02. 08. 2019
08. 08. 2019 → 21. 08. 2019
10. 10. 2019 → 23. 10. 2019
24. 10. 2019 → 06. 11. 2019
21. 11. 2019 → 04. 12. 2019

TERMÍNY

01 foto : Diana KOVÁČOVÁ — bubo 
Východ slnka pri sopke Bromo 

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Splynieme s miestnymi

03 foto : ARCHÍV — bubo 
Cestu k plávajúcim trhom 

JÁVA

BALI

INDONÉZIA

Yogyakarta
Bromo

Denpasar

Jakarta
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Nezvyčajná cesta juhovýchodnou Áziou. 
Od mrakodrapov Kuala Lumpur k bohatstvu 
Bruneja. Z pralesa Bornea, kde budeme 
kŕmiť orangutany na nádherné pláže. Po 
kľukatých cestách Filipín do hispánskej Manily. 
Poďte s nami spoznať inú tvár Ázie.

   Odlet z Viedne do Malajzie. Prílet do 
Kuala Lumpur. Prvý dotyk s ázijskou modernou. 
Hypermoderné hlavné mesto Malajzie. Mesto, 
kde sa na jednom mieste stretáva malajská, 
čínska, indická a britská kultúra. Slávne dvojičky 
Petronas (452 m), námestie Merdeka a najvyšší 
vlajkový stožiar na svete. Bahenný sútok – do-
slovný preklad Kuala Lumpur, miesto sútoku 
dvoch riek Klong a Gombak, medzi ktorými sa 
nachádza rozprávkovo krásna mešita Jamek.

   Odlet smer BRUNEJ – exotický mini 
štátik na ostrove Borneo. Nulové dane, žiadny 
priemysel, len samá ropa. Jeden z najbohat-
ších štátov sveta s modernou architektúrou. 
Brunejský sultán patrí medzi najbohatších ľudí 
na svete, má najväčšiu zbierku áut, záľubu 
v póle a vrtuľníkoch. Ako narodeninové darčeky 
kupuje aj lietadlá. Počas prehliadky uvidíme aj 
sultánov palác, nádhernú mešitu, múzeum. 
Návšteva plávajúcej dediny Kampong Ayer, 
ktorú obýva až 10% obyvateľstva. Obrovská 
exotika. Vitajte na ostrove Borneo.

   Presun loďou sa do malajzijskej časti 
ostrova BORNEO, noc v Kota Kinabalu. Odlet 
do Sandakanu. Fakultatívne možnosť návštevy 
Korytnačieho ostrova a pozorovanie najväčších 
korytnačiek pri kladení vajíčok, liahnutie, vypúš-
ťanie novonarodených jedincov do mora spojené 
s pobytom na malebnom ostrove s nádhernou 
plážou a kryštálovo čistým morom plným ži-
vota. Počet miest na tomto ostrove je silne 
obmedzený a návštevu nevieme garantovať.

 Návšteva rezervácie orangutanov v blíz-
kosti Sandakanu, kde sa o tieto ohrozené 
živočíchy starajú pracovníci centra a pripra-
vujú ich na návrat späť do voľnej prírody. 
Vidieť orangutana v prirodzenom prostredí 
džungle a pozorovať ho počas prikrmovania 
patrí k vrcholným zážitkom celého zájazdu. 
Presun do hlavného mesta oblasti Sabah – 
Kota Kinabalu. Zastávka a kúpanie v horúcich 
prameňoch Poring Hot Springs. Nad nami sa 
majestátne vypína najvyšší vrch celej Malajzie 
Mount Kinabalu 4101 m.

 ÁZIA

 Exotické mesto KOTA KINABALU a mož-
nosť návštevy blízkeho národného parku Tunku 
Abdul Rahman. Park tvorí niekoľko ostrovov 
a my sa na ne preplavíme loďkou tak, aby 
sme ich stihli niekoľko a mohli si vychutnať 
zaujímavé a krásne pláže spojené s kúpaním, 
šnorchlovaním či oddychom. Po našej ceste 
Áziou nám sladké ničnerobenie na bornejských 
plážach padne veľmi vhod.

 Oddych v  Kota Kinabalu. Prechádzky 
mestom, nakupovanie posledných suvenírov 
z Bornea, zjednávanie exotického ovocia na 
miestnom trhovisku alebo vyhliadka na mesto 
z neďalekého pahorku. Večer rozlúčka s čer-
stvými rybami, lacnými homármi či krevetami 
a posledná noc na Borneu.

 Pokračujeme ďalej, letíme na Filipíny. 
Pristávame v  krajine so 7000 exotickými 
ostrovmi, položenými v západnom Pacifiku 
na rozhraní Ázie a Oceánie. O chvíľku sami 
uvidíte rozdiely.

01

Borneo, Filipíny, Brunej
MALAJZIA ∙ BRUNEJ ∙ FILIPÍNY
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 Cesta klimatizovanou dopravou na sever 
do hôr k svetoznámym terasovým ryžovým 
poliam v blízkosti mesta BANAUE. Výhľady na 
Filipínske Kordilery. Prečo sa volajú rovnako 
ako hory v Južnej Amerike? Sprevádzajú nás 
kopce, filipínske mestečká, ryžové polia a prvé 
ochutnávky filipínskej kuchyne. Po príchode do 
Banaue sa odvezieme na vyhliadku, aby sme 
naplno pochopili, v akej kráse sme sa ocitli.tli.

   Presun po krkolomnej Zig Zag Road, 
najvyššie položenej ceste Filipín. Úchvatný 
zážitok. BAGUIO, známe aj ako hlavné letné 
mesto Filipín, vyhľadávané miestnou smotán-
kou. Leží v nadmorskej výške 1500 metrov, 
príjemná klíma, mesto borovíc a kvetov.

 Bohatý program do poslednej minúty. 
Prichádzame do hlavného mesta Filipín. Čaká 
nás MANILA, desaťmiliónové veľkomesto 
s výstavnými štvrťami pre bohatých, ale aj 
ohromnými chudobnými slumami pre chudobu. 
Manile veľmi ublížila druhá svetová vojna, no 
dnes je často označovaná za Havanu Ázie. 
Španielske historické centrum s hlavnou ka-
tedrálou a úzkymi uličkami, ktoré vás prene-
sú do čias koloniálnej nadvlády. Rozprávanie 
o nezvyčajnom prezidentovi FIlipín. V jarnom 
termíne účasť na krížovej ceste a nezabudnu-
teľný obrad Ukrižovania Ježiša Krista! Jeden 
z najslávnejších náboženských obradov našej 
planéty. Rozlúčkový večer v manilských noč-
ných podnikoch.

   Transfer na letisko, odlet a prílet domov 
z tejto nezabudnuteľnej cesty.

BUBO+
Všetky prelety v cene!
VIP lístky na križovanie 
Ježiša Krista v cene
Kŕmenie orangutanov 
v cene
Odborník na 
juhovýchodnú Áziu 
– váš sprievodca

16 dní

od 2745 €
do 2845 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, stravu, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

Jeden 
z najslávnejších 
náboženských 
obradov našej 
planéty a my pri 
ňom ani teraz 
nebudeme chýbať.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodné letenky 
v economy class
všetky prelety počas 
zájazdu
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre dve 
osoby
lodné trajekty
dopravu podľa programu
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

KORYTNAČÍ OSTROV
Nie je veľa miest na zemi, kde môžete pozorovať 
prírodu z tej najväčšej možnej blízkosti, sledovať 
tajomný rituál rozmnožovania a večer sledovať 
hviezdy na opustenom ostrove. Na Korytnačom 
ostrove sa to denne podarí 48 ľuďom sveta. Len 
taká je totiž kapacita ubytovania pre všetkých 
turistov zemegule, aby boli svedkami tajomných 
korytnačiek, ktoré si pud zachovania potom-
stva vykonávajú pred malým, ale svetovým 
publikom. Ak vám náhodou nestačí na zážitky 
bohatá noc, tak skoré ráno na pláži poslúži ako 

06. 04. 2019 → 21. 04. 2019
04. 08. 2019 → 19. 08. 2019
26. 11. 2019 → 11. 12. 2019

TERMÍNY

02

03 04

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Mix kmeňov a náboženstiev 

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo 
Momentka z Filipín

03 foto : Tomáš KUBUŠ — bubo 
Za vieru si nechá klinec zabiť

04 foto : Robert TARABA — bubo 
Orangutany Bornea

Sandakan

Kota Kinabalu

Baguio

MALAJZIA

FILIPÍNY

BRUNEJ

Manila

Kuala Lumpur

veľké prírodné javisko pre 
zabudnuté korytnačky, kto-
ré si plnia svoje povinnosti 
nad ránom. Zrejme, aby 
mali turisti lepšie svetelné 
podmienky na fotografo-
vanie. A tak naozaj treba 
uznať, že tie korytnačky sú 
pravé celebrity...

Miloš Bubán
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Neznáma Malajzia, legendárny Singapur a pláže na božskom 
Bali. Vysoká úroveň služieb, luxusné hotely, perfektná strava 
a akčný program pod vedením sprievodcov BUBO. Potešte 
sa pohľadom na dvojičky v Malajzii, prejdite sa bohatými 
ulicami úspešného Singapuru a nechajte svoju myseľ 
relaxovať na ostrove, ktorý spája to najlepšie z Indonézie.

01

Malajzia, Singapur a ostrov Bali

 Odlet z Viedne a príjemný let do Ázie.

 Prílet do KUALA LUMPUR. Ubytovanie 
v najvyššom hoteli Malajzie (zmena vyhra-
dená, no ⭑⭑⭑⭑ garantujeme), divoká čín-
ska štvrť a osvetlené najvyššie dvojičky sveta 
Petronas Towers. Vnikneme do multikultúrnej 
spoločnosti taoistov, hinduistov, moslimov, 
kresťanov a konfuciánov. Ukážeme si miesto, 
odkiaľ nafotíme úžasnú budovu, ktorá bola 6 
rokov najvyššou na svete najlepšie, a miesto, 
kde Donald Trump stavia svoj nový mrakodrap. 
Vynikajúca večera z čerstvých exotických in-
grediencií. Úvod ako sa patrí.

 Kvalitná prehliadka hlavného mesta Malaj-
zie pokračuje. Mešita Masjid Jamek na mieste 
sútoku (Kuala Lumpur = bahenný sútok), ná-
mestie Merdeka so stometrovým vlajkovým 
stožiarom. Na mesto a hlavne na fotogenické 
dvojičky Petronas sa pozrieme z vtáčej per-
spektívy, z televíznej veže Menara KL. Následne 
si urobíme selfie v ružových háboch v modernej 

 ÁZIA

národnej mešite Masjid Negara a vysvetlíme 
si, prečo je islam v Malajzii taký usmievavý. 
Nevynecháme ani krásne koloniálne historic-
ké budovy v mogulskom (indo-saracénskom) 
štýle ako nádhernú budovu vlakovej stanice 
na Jalan Sultan Hishamuddin či Sultan Ab-
dul Samad Building s medenými kupolami. 
Exkluzívne pôsobí aj kráľovský kriketový klub 
Selangor. Od tropických horúčav si oddýchne-
me v klimatizovanom anglikánskom kostole St. 
Mary. V Petronas si dáme obed (sprievodca 
odporučí jednu z 15 reštaurácii, aby sadla 
presne vám) a uvidíme túto prekrásnu budo-
vu – symbol mesta – aj cez deň. Po exotickej 
kávičke vyrážame na juh do Singapuru. No 
určite sa nebudete nudiť. V našom klima-
tizovanom autobuse s nami ide domorodý 
malajský profesionálny sprievodca a váš BUBO 
sprievodca. Svoje know-how v tejto oblasti 
si budujeme 25 rokov, sme každoročne naj-
väčším organizátorom zájazdov do Malajzie, 
Singapuru a máme mnoho diplomov aj z am-
basády Indonézie. Každopádne sa dozviete 

NOVÝ PROGRAM

MALAJZIA ∙ SINGAPUR ∙ INDONÉZIA

S BUBO spolupracujeme 
v Indonézii od roku 2007. 
Vždy spolu hľadáme 
nové zážitky, cez ktoré 
približujeme lokálne 
tradície a život ľudí. 
BUBO je náš najlepší 
partner pre hľadanie 
inovácií a nových cieľov.

Reddy
Iskandar
partner bubo  
v indonézii
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vidíte maličké obetné misky pre bôžikov, ktorí 
garantujú dobrú úrodu. Ich rozličné formy, 
tvary môžete obdivovať u miestnych rezbá-
rov. Bohovia sú pre Bali živou vodou a neja-
kého si isto prinesiete domov. Vedeli ste, že 
na Bali existuje deň ticha, keď sa na ostrove 
nesmie ozvať žiadny zvuk a v tento deň je 
zakázaná akákoľvek doprava? Z  ryžových 
terás sa presunieme do chrámu a pohrebné-
ho komplexu Gunung Kawi z 11. storočia. Je 
to prekrásny chrám položený v tej najkrajšej 
prírode a vybrali sme ho preto, lebo nepatrí 
medzi tie celebritné chrámy a tým pádom 
tu ešte tento rok bude málo turistov. O to 
viac si vychutnáme atmosféru. Legenda tvrdí, 
že desať sedemmetrových chrámov vytesal 
nechtami Anak Wungsu. Chrámy stráži ma-
jestátny banyan, posvätný strom a obľúbené 
zhromaždisko duchov a bohov. Surrealistická 
atmosféra. Stovkami schodov vyjdeme späť 
na vrchol a zadýchaní pokračujeme ďalej do 
nádherného chrámu Tirta Empul zasvätenému 
bohovi Višnu. Posvätný prameň a zdroj rieky 
Pakerisan si od vás žiada rituálny kúpeľ, pri 

02

Vstúpite do jedinečných skleníkov v Gardens 
by the Bay? Alebo sa najete v najlacnejšej mi-
chelinovskej reštaurácii na svete? Pre tých, čo 
oslavujú, opäť odporúčame reštauráciu Spago 
vedenú celebritným kuchárom Wolfgangom 
Puckom na 57. poschodí druhej veže v Maríne.

 Ráno odlietame z najmodernejšieho le-
tiska sveta a o necelé tri hodiny pristávame. 
Preleteli sme rovník a prilietame na Bali, ktoré 
leží na južnej pologuli. Už z lietadla vidíte, že 
ostrovu dominuje rozbúrený oceán a spenená 
biela voda. Vo vnútrozemí sa týčia majestátne 
sopky a vaše očakávania stúpajú. Pristaneme 
neďaleko hipsterskej pláže Kuta. Náš partner 
nás čaká s najväčšou ceduľou BUBO a tak 
v tom zmätku určite nezablúdime. Spolupra-
cujeme spolu už 25 rokov, za ten čas sa vypra-
coval na najväčšieho touroperátora na Bali 
a vychytávame chybičky. Na krk dostávame 
veniec čerstvých voňavých kvetov a kvalitným 
klimatizovaným autobusom (čo je kúsok od 
rovníka príjemné) sa presunieme do Ubudu. 
Úzke ulice, tisícky mopedov a ešte viac ma-
ličkých chrámov. Vitajte na ostrove bohov 
a Garudu. Podvečerný príchod do kultúrneho 
centra ostrova. UBUD je najkrajším mestom 
ostrova a vyjadruje základnú esenciu celého 
Bali. Súčasťou mnohých domov sú staré ro-
dinné chrámy, v parkoch behajú opice a ľudia 
dennodenne na uliciach v pokore prinášajú 
bohom obete. Tá dobrota miestnych je ná-
kazlivá a aj z nás sa stanú akoby zázrakom 
lepší ľudia. A aké je to príjemné…

 Bali je známe ryžou a kávou. V nižších 
polohách sa pestuje ryža a vo vyšších káva. 
Našou prvou zastávkou budú ryžové terasy 
Tegallalang. Vyhliadka a nádherné fotografie 
z vtáčieho pohľadu. Tajomstvo správneho sa-
denia a ťažká práca. Všade, kam sa pohnete, 

viac, čo iným ostane skryté. Prejdeme náročnú 
hranicu a sme na ostrove SINGAPUR! Aj tu 
ubytovanie v hoteli v centre mesta. Už z diaľky 
budete vidieť ikonu mesta, hotel Marina Bay 
Sands. Prehliadka vysvieteného singapurského 
Manhattanu. Zlepšite si úroveň ubytovania 
a fakultatívne si vyberte práve tento hotel, 
ktorý je jedným z najslávnejších hotelov na 
svete. Spáva v ňom mnoho klientov BUBO. 
To čo je pre Paríž Eiffelova veža, je dnes pre 
Singapur tento hotel – ikona! Leží v abso-
lútnom centre a všetko sa točí okolo neho. 
Raňajky začnete v druhej veži na 57. poschodí 
vajíčkom benedikt. Potom skočíte do bazéna 
s najkrajším výhľadom na panorámu mesta. 
Najväčším problémom je vybrať si reštauráciu 
na večeru. Bude to BSK, ktorú vedie Gordon 
Ramsay, alebo Spago? Zvečerieva sa, mesto sa 
rozsvecuje a vy sedíte na exkluzívnom mieste 
pri neuveriteľnom bazéne vysoko nad mestom 
a popíjate drink s vodkou Ketel One, manda-
rinkou, bazalkou a sektom zo saké.

 V Singapure si každý nájde to svoje. Skúse-
ný slovenský sprievodca pozná mesto dokonale 
a poradí vám. Po úžasných raňajkách začíname 
prehliadku luxusným klimatizovaným autobu-
som s domorodým sprievodcom. Prezrieme si 
koloniálnu štvrť, Chinatown, Gardens by the 
Bay a Merlion Park. Vstúpime do čínskeho aj 
indického chrámu a vám sa bude zdať, že za je-
diný deň preletíte celý svet. Zaručene si urobíte 
fotografiu pri symbole mesta – striekajúcom 
levovi v pozadí s hotelom Martina Bay Sands, 
ktorý následne aj všetci navštívime. Práve tu 
neďaleko pristál Sir Raffles. Následne sa môže-
te okúpať na najjužnejšom bode juhovýchodnej 
Ázie, nakupovať na najluxusnejších miestach 
planéty, či si pozrieť úžasné podmorské ak-
várium. Tu sa určite naše záujmy rozdelia, no 
Singapur je bezpečný a my vám radi poradíme. 

Sedíme za dreveným 
stolom na najkrajšom 
mieste na svete obkrúžení 
zelenou prírodou 
a porovnávame desať 
druhov čerstvej kávy. 
Je kopi luwak naozaj 
tou najlepšou?
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ktorom sa môžete zbaviť prekliatia, choroby 
či si šťastie prikloniť na svoju stranu. Naše 
veci si odložíme v ženskej či mužskej šatni 
a odetí v chrámovej zelenej zástere vstúpi-
me do príjemne chladných svätých vôd. Je 
to zábava, máme vtipné fotografie a účinky 
sú lepšie než v Smrdákoch. Všetci sa opäť 
stretneme pod ďalším obrovským banyanom 
a cez nádherný vidiek a uzučké romantické 
cestičky smerujeme do vysočiny. V dobrom 
počasí zhliadneme vrchol sopky Batur. Ach, 
bola by paráda stáť na vrchole. V miestnej 
kávovej plantáži si pozrieme rozličné druhy 
kávy a takisto uvidíme slávne cibetky, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou kávy kopi luwak. Je 
čas na ochutnávku. Sedíme za dreveným sto-
lom na najkrajšom mieste na svete obkrúžení 
zelenou prírodou a porovnávame desať druhov 
čerstvej kávy. Je kopi luwak naozaj tou naj-
lepšou? Návrat do Ubudu. Centrum, umelcov, 

rezbárov a miesto tých najlepších nákupov. 
Na konci Jalan Monkey Forest prídeme do 
posvätného opičieho lesa, kde vládnu makaky. 
Držte si klobúky, tašky a fotoaparáty! No tie 
budete potrebovať. Malé makaky sa bláznia, 
skáču zo stromu na strom a dokonca výborne 
plávajú v  jazierku. Večerný príchod na pláž. 
Relax na pláži podľa vášho výberu. Oplatí sa 
priplatiť si ⭑⭑⭑⭑ rezort v oblasti Nusa Dua 
a to či už s all inclusive alebo iba s výbornými 
tropickými raňajkami. Pre tých, čo chcú ešte 
viac máme luxus vo forme Ritz Carlton.

       Individuálne poznávanie a oddy-
ch na pláži. Celodenný relax, posledné nákupy 
nádherných balijských suvenírov a podvečer 
odlet z Bali.

 Prílet do Viedne a zdieľanie zážitkov 
s rodinou a priateľmi.

03 04

05 06

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Vnútrozemie Bali

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
V reštaurácii v Kuala Lumpur

03 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Krásny Lempuyang

04 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Nájomci chrámov

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Divadlo, ktoré má tradíciu

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Marina Bay Sands
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ZÁHRADY V ZÁLIVE
Od tradičných nízkych domkov, cez bruta-
lizmus a vysoké mrakodrapy sa singapurská 
moderná architektúra posunula k snu o meste 
postavenom v záhrade. Toto inde nenájdete. 
Záhrady v zálive.

PLÁŽE OSTROVA BOHOV
Program na Bali sme pripravili tak, aby ste 
videli viac. Spíme v Ubude, ktorý predstavuje 
esenciu Bali. A potom sa už venujeme plážam. 
Nájdete si tú svoju?

OBED V DVOJIČKÁCH
Chcete sa zorientovať v ázijskej strave a vy-
brať si podľa vône? Sprievodca vás zoberie 
do výborného foodcourtu pod najvyššími 
dvojičkami sveta, kde zažijete prierez celou 
ázijskou kuchyňou.

KOMODSKÉ VARANY
Chcete vidieť viac? Obohaťte si pobyt v  In-
donézii a vydajte sa z Bali na letecký výlet 
za komodskými varanmi. Obrovské jaštery 
a vy. Trúfnete si?

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Singapur

MALAJZIA

INDONÉZIA

BALI

Kuala Lumpur

BUBO+
Absolútne prerobený 
program
3 krajiny Ázie na 
jednej ceste
Supermoderné metropoly 
a výdych na pokojnom 
Bali
Výborné letecké spojenie
Śiroký výber hotelov 
za výhodnú cenu

11 dní od 1 490€ / do 1790  €

05. 01. 2019 → 15. 01. 2019
04. 02. 2019 → 14. 02. 2019
18. 02. 2019 → 28. 02. 2019
21. 02. 2019 → 03. 03. 2019
04. 03. 2019 → 14. 03. 2019
11. 03. 2019 → 21. 03. 2019
25. 03. 2019 → 04. 04. 2019
08. 04. 2019 → 18. 04. 2019
17. 04. 2019 → 27. 04. 2019
27. 04. 2019 → 07. 05. 2019
13. 05. 2019 → 23. 05. 2019
17. 07. 2019 → 27. 07. 2019
05. 08. 2019 → 15. 08. 2019
19. 08. 2019 → 29. 08. 2019
07. 10. 2019 → 17. 10. 2019
21. 10. 2019 → 31. 10. 2019
04. 11. 2019 → 14. 11. 2019
18. 11. 2019 → 28. 11. 2019
02. 12. 2019 → 12. 12. 2019
05. 01. 2020 → 15. 01. 2020

Ritz Carlton je hotelová sieť, kto-
rá ponúka to najlepšie, čo hotely 
dokážu dať. Luxus a elegantný 
servis sú tu na prvom mieste. 
Hotel patrí isto medzi najlepšie 
hotely na Bali. Necelých tridsať 
minút jazdy z letiska a na okraji 
krásnej jemnej pieskovej pláže na 
vás čaká kráľovský servis. Veľký 
a priestranný areál s bazénom, 
športoviskami, knižnicou a ob-
chodmi. Izby sú vybavené najmo-
dernejšou technikou, súkromnou 
terasou, luxusnou kúpeľňou so 
značkovou kozmetikou, klimatizá-
ciou, fénom, TV, trezorom. Všetko, 
čo očakávate od špičkového ex-
kluzívneho rezortu. V cene uby-
tovania sú raňajky. Odstrihnite 
sa na Bali od ostatných turistov.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
MARINA BAY SANDS
382 €
osoba / 2 noci

⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL NA BALI
308 €
osoba / 4 noci

⭑⭑⭑⭑⭑ 
RITZ CARLTON BALI
732 €
osoba / 4 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
prelet Singapur 
→ Denpasar
1 x ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ 
hoteli v Kuala Lumpur
2 x ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ 
hoteli v Singapur
5 nocí na Bali v ⭑⭑⭑ hoteli
9 x raňajky
prenajatú dopravu
BUBO-sprievodcu počas 
poznávacej časti dni 2-4
množstvo prehliadok 
a výletov
prehliadku Singapuru 
a Kuala Lumpur
všetky vstupy do 
pamiatok podľa programu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, stravu 
(okrem uvedenej), poistné, 
osobné výdaje a prémiové 
hotely, víza (aktuálne víza 
nie sú nutné)

Ritz Carlton Bali
⭑⭑⭑⭑⭑

Indonézia
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Sumatra

Jáva, Bali, Bromo + Komodo

Komodo, Lombok, Flores, 
Sumbawa, Rinca, Gili, Bali

Jáva, Bali Deluxe

Bangladéš – absolútna exotika

Sumatra 
Siberut a Mentavajci

Naši sprievodcovia hovoria 
po indonézsky
Maximum zážitkov 
za krátky čas
Ideme do detailov, naučíme 
vás aj po indonézsky
S dobrým sprievodcom 
je aj cesta cieľ

Sopka Bromo - perla 
Indonézie
Najkrajšie pamiatky, 
vstupné, tri prelety v cene
Jedinečné stretnutie 
s varanmi komodskými
Vyberte si hotel na Bali 
podľa vašich predstáv

Unikátny program,  
ideme ďalej
Kúpanie sa na Gili, noc  
v domorodej dedine
Expedícia, na ktorej 
pracujeme už 15 rokov
Pozorovanie korytnačiek  
a najväčších žijúcich  
jašterov planéty

Všetky vstupy v cene
Dva prelety v cene
Najkrajšie pamiatky 
Indonézie v cene
Prehliadka Jakarty 
a celodenný výlet na 
Bali v cene

Už siedmy rok po sebe na 
sviatok Eid Al-Adha
Nočná plavba parníkom 
v cene
Plná penzia v Bangladéši 
v cene
Neuveriteľná exotika 
a bezpečnosť v cene

Komfortná cesta, prelet 
v cene
Vylepšenie poznávacieho 
zájazdu, ktorý plní 
najtajnejšie sny
Cez rovníkový prales 
na sopku, kŕmenie 
orangutanov
Život v kmeni Mentavajcov

SUMATRA

INDONÉZIAPadang

Toba

Bukit
Lawang Medan

JÁVA

INDONÉZIA

Yogyakarta
Bromo Komodo

Denpasar

Jakarta

LOMBOK
FLORESGili

Sumbawa

Komodo

Rinca

BALI

JÁVA

BALI

INDONÉZIA

Yogyakarta
Denpasar

Jakarta

INDIA

BANGLADÉŠ

Kalkata
Sundarban

Chittagong

Dháka

Siporok

Bukitingi

Medan

Padang

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA13 dní

14 dní

18 dní

12 dní

14 dníod 1 410 €

od 2195 €

od 2 680 €

od 2499 €

od 2 075 €/ do 1560 €

/ do 2395 €

 ÁZIA 18 dní od 2 445 € / do 2780 € / do 2 680 €

/ do 2499 €

/ do 2475 €

INDONÉZIA

INDONÉZIA

INDONÉZIA

INDONÉZIA

BANGLADÉŠ ∙ INDIA

INDONÉZIA
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Južná Kórea, Japonsko

Zlatá cesta Japonskom a Bali

Zlatá cesta Japonskom 
a Palau

Severná a Južná Kórea

Zlatá cesta Japonskom a Guam

Japonsko a Havajské ostrovy

Už 12 rokov vždy so 
slovenským sprievodcom
Komfort a dokonalá 
príprava na japonský štýl
Najlepšie kórejské pivárne 
a japonské suši bary
Južná Kórea 
z absolútneho severu na 
úplný juh. Najkrajší (zlatý) 
okruh Japonskom.

Fascinujúca zmes tradičnej 
kultúry a najmodernejšej 
súčasnosti
Populárny ostrov Bali
Šintoizmus, buddhizmus 
a hinduizmus v jednom 
zájazde

Potápanie s medúzami
Ostrovy ako zo sna
Romantický nádherný 
bledomodrý ostrov Palau

Prvá kombinácia tohto 
druhu na slovenskom 
a českom trhu
11 rokov skúseností 
z cestovania do KĽDR
Zážitky zo severu aj z juhu
Hra o tróny v priamom 
prenose

Pláže Guamu z jemnučkých 
koralov
Praktické rady ponúkame 
klientom zdarma
Destinácia dovolenkujúcej 
japonskej smotánky
Americký ostrov neďaleko 
Mariánskej priekopy

Jednotka na Slovensku
Legendárne Havajské 
ostrovy a pláž Waikiki
Už 10 rokov spájame 
Japonsko s Havajom

TokioSoul

Osaka

Kyoto

Nikko

Hirošima

DMZ

Kjonkdžu

Busan

Mijadžima

Tokio

Osaka
Kyoto

Nikko

Hirošima
Mijadžima

BALI

JAPONSKO

Tokio

Osaka
Kyoto

Nikko

Hirošima
Mijadžima

PALAU

JAPONSKO

Pchjongjang

Soul

Kjonkdžu

Panmunjon
Kaesong

Busan

KĽDR

JUŽNÁ
KÓREA

Tokio

Osaka
Kyoto

Nikko

Hirošima
Mijadžima

GUAM

JAPONSKO

Tokio

Osaka
Kyoto

Nikko

Hirošima
Mijadžima

HAVAJ

JAPONSKO

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA

 ÁZIA16 dní

19 dní

17 dní

17 dní

11 dníod 4 390 €

od 4790 €

od 5260 €

od 5050 €

od 3190 €/ do 4590 €

/ do 5150 €

 ÁZIA 17 dní od 5 250 € / do 5550 €

/ do 5450 €

/ do 5350 €

/ do 3390 €

JUŽNÁ KÓREA ∙ JAPONSKO

JAPONSKO ∙ INDONÉZIA

JAPONSKO ∙ PALAU

JAPONSKO ∙ GUAM

JAPONSKO ∙ USA

KLDR ∙ JUŽNÁ KÓREA
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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.

01

Zlatá cesta Japonskom

 Odlet z Európy a prelet do TOKIA.

 Prílet do TOKIA a prvé zoznámenie sa s naj-
väčším mestom na svete – aj s predmestiami 
tu žije 33 miliónov obyvateľov. Ubytovanie 
v kvalitnom hoteli. Stihneme dnes nezabud-
nuteľný výhľad na mesto? (Ak budeme mať 
šťastie, po prvýkrát uvidíme bájnu Fudži). 
Takto ste si predstavovali Japonsko? Tokio 
bude na tomto zájazde hlavne modernou 
vsuvkou, ale naše prechádzky pretkáme aj 
návštevami historických zákutí. Odporúčame 
si prečítať knihu Hon na ovcu. Napísal ju Ha-
ruki Marukami. Príbeh o chlapcovi, ktorému 
fotografia zmenila život.

 Raňajky a ideme na to! Prehliadka Tokia, 
dnes budeme ako Japonci a využijeme geniálnu 
sieť tokijského metra. Zažijeme tak toho oveľa 
viac. Dáme si na úvod to najčerstvejšie sushi? 
Ginza, nazývaná aj Champs-Élysées Tokia. 
Tu jazdili prvé japonské autá, tu sa prvýkrát 
tancoval vtedy moderný charleston, sem sa 

 ÁZIA

chodila promenádovať japonská fašistická 
mládež. Dnes je Ginza obchodnou a neskutoč-
ne luxusnou štvrťou hlavného mesta. Prechod 
cez Dúhový most, Ódaiba – kedysi súčasť 
obranného opevnenia Tokia, dnes oddychové 
miesto obyvateľov mesta a IT centrum celej 
krajiny. Shibuya s najväčšou križovatkou sve-
ta a fotografia s Hachikó. Stihneme počas 
tokijských dní aj niečo navyše? Bláznivé Ha-
rajuku, či tradičnú Asakusa štvrť s krásnym 
budhistickým chrámom? Čo tradičné dnes 
môžete ochutnať?

Ramen je typický japonský pokrm z rezancov 
čínskeho typu zaliatych väčšinou silným mä-
sovým vývarom dochuteným sójovou omáčkou 
alebo misom a ozdobený kúskami bravčového 
mäsa, morských rias či mladou cibuľkou.

Počas našej cesty Japonskom si ramen vychut-
náme niekoľkokrát a vieme, kde pripravujú ten 
najlepší. Za zmienku stojí miso ramen z reštau-
rácie Nogizaka Ramen Maruhiko neďaleko 

NOVÝ PROGRAM

JAPONSKO

Necestujte na Mars, úplne 
inou planétou je Japonsko! 
Krajina hypermoderných 
riešení snúbiacich sa so 
starosvetskou pokorou, 
ukričaná pop kultúra 
verzus ten najtichší 
zen. Jediné, čo zrejme 
nenájdete, sú odpadky na 
ulici. Japonsko je must!

Silvia 
Kušnírová
podnikateľka  
a filantropka
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a Atómový dom. Nákupná avenue Hondóri 
a asi najlepšie okonomiyaki v Japonsku. Je 
Hirošima smutným miestom? Budete veľmi 
milo prekvapení.

 Výlet na nádherný ostrov MIJADŽIMA. 
Svätyňa ICUKUŠIMA a jej slávna červená plá-
vajúca 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 Ja-
ponska, ktorý však pre svoju nedostupnosť vidí 
málo zahraničných turistov. Na obed ochutná-
me špecialitu ostrova – ustrice, alebo úhora. 
Túlanie sa po ostrove a jeho buddhistických 
chrámoch. Ak ste romantická duša, tu si určite 
poviete „takto som si predstavoval Japonsko“. 
Dávajte si pozor na milé srnky, chutí im papier, 
vrátane pasu vo vašom pootvorenom ruksaku. 
Večer si môžete vyskúšať onsen-mániu v tra-
dičných japonských kúpeľoch.

 Presun šinkansenom do najkrajšieho 
mesta krajiny. KJÓTO, sídlo cisára od roku 
794 do 1868, je kultúrnym a náboženským 
centrom krajiny. V tomto meste s viac ako 

02

výhľad. O tom, či je Fudži naozaj taká krásna, 
ako tvrdí nejeden japonský umelec, sa príďte 
presvedčiť sami na vlastné oči. Oblasť Owaku-
dani patrí k národnému parku Hakone, kde sa 
najskôr plavíme loďou po vulkanickom jazere 
Ashi. Po plavbe sa necháme zlákať príbehom 
o čiernom vajíčku, ktoré nám má predĺžiť ži-
vot o sedem rokov. Pokračujeme lanovkou na 
vrchol okoštovať jedno z týchto magických 
vajíčok. Dôvod sfarbenia na čierno si opíšeme 
na vrchu hory s krásnym výhľadom na sopku. 
V prípade nemožnosti navštíviť pre zvýšenú 
seizmickú aktivitu údolia Ówakudani, zme-
níme trasu a snažíme sa dostať do inej časti 
národného parku Hakone, do oblasti Piatich 
jazier, čo najbližšie pod horu Fudži.

 Celodenný výlet do NIKKÓ. Japonci hovo-
ria: „Nehovor o kráse, kým si nevidel Nikkó!“ 
Pochopíte prečo. Pozrieme si celý komplex 
chrámových budov, zasadený v nádhernom 
prostredí národného parku. Tóšógú – svätyňa 
a zároveň mauzóleum zakladateľa dynastie 
Tokugawa zo 17. storočia, ktorého krása svedčí 
o bohatstve a moci šogúnov. Brána slnečného 
jasu Jómeimon – národný poklad – hýriaca 
farbami a stovkami jemných drevorezieb. Sve-
toznámy reliéf opíc (nepočujem, nehovorím, 
nevidím). Stajňa s posvätným bielym koňom. 
Revúci drak na strope buddhistického chrámu. 
Mohutné cédrové aleje. Cesta serpentínami do 
hôr k najvyššiemu vodopádu na našej ceste 
Japonskom – Kegon (97 m), výťahom dole 
k vodopádu, fotografie. Náročný, ale nádherný 
deň. Návrat do hotela.

 Zážitok z presunu šinkansenom na teplý 
juh až do HIROŠIMY, kde si pripomenieme naj-
väčšiu tragédiu 20. storočia. Návšteva Parku 
mieru s množstvom papierových žeriavov, kto-
ré sem zasielajú ľudia z celého sveta. Múzeum 

Roppongi v Tokiu, čierny ramen v Kjóto Gion 
Ramen Muraji v Kjóte, alebo klasika v Ramen 
Todai Dotombori v Osake. My v BUBO však 
vždy chceme ochutnať to najlepšie, a preto je 
takmer povinná zastávka v Tokiu v reštaurá-
cii Tsuta. Je to totiž prvá špecializovaná ramen 
reštaurácia, či podľa japonských tradícií skôr 
jedálnička pre desať ľudí, ktorá bola ocene-
ná michelinovskou hviezdou. V ponuke majú 
klasický ramen, TsukeSoba, čo sú pohánkové 
rezance podávané zvlášť a k nim vývar na 
namáčanie, alebo ZaruSoba, tradičné japonské 
studené rezance a k tomu lahodný vývar shoyu 
alebo shio s delikátnym japonským hovädzím 
wagyu. Reštaurácia sa vďaka prestížnemu 
oceneniu preslávila a na svoju misku polievky 
s rezancami si budete musieť v čase obeda 
počkať viac než hodinu, verte však, že to stojí 
za to. V automate si polievku objednáte a za-
platíte, odovzdáte lístok čašníkovi, ten vás 
usadí a môžete sledovať, ako túto delikatesu 
šikovní kuchári pripravujú priamo pred vami. 
Dobrú chuť!

 Raňajky. Prenajatým klimatizovaným au-
tobusom do KAMAKURY, bývalého hlavného 
mesta Japonska, kde sa začala písať história 
šogúnov 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 so svojou prekrásnou prírodnou sce-
nériou. Najvyššou horou Japonska je sopka 
Fudži, ktorej nadmorská výška je 3776 metrov. 
Táto svätá sopka je ešte aktívna. Naposledy 
z nej láva chrlila v roku 1707. Domáci túto 
krásku prezývajú hanblivá hora, nakoľko je 
často schovaná v oblakoch. Na vrchu vulkanic-
kého pohoria Owakudani sme od nej vzdialení 
necelých 30 km vzdušnou čiarou a práve tu 
vám ukážeme, odkiaľ je na ňu ten najkrajší 

Elektrické mesto 
Akihabara, kde nájdete 
elektroniku, o ktorej ste ani 
netušili, že sa dá vymyslieť. 
Shibuya s najväčšou 
križovatkou sveta 
a fotografia s Hachikó.
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1700 chrámami a svätyňami by sa dal stráviť 
mesiac. Návšteva Zlatého pavilónu, Kinka-
kudži, ktorý je najznámejšou pamiatkou celého 
Japonska. Slávna zenová záhrada v chráme 
Rjóandži z 15. storočia, v ktorej nenájdete ani 
jednu rastlinu, ani jeden kvet. Budete nadšení, 
keď pochopíte symboliku japonskej záhradnej 
architektúry. Podvečer ubytovanie v hoteli 
a večer prvá prechádzka štvrťami tajomných 
gejší. Uvidíme ich tento večer?

 Prehliadka Kjóta po vlastných. Určite si 
nenecháme ujsť úžasný Kiyomizudera na úpätí 
hory. Prechádzame uličkami starého Kjóta, 
cítite atmosféru z filmu Gejša? Podmanivý 
Kodaiji postavený pre jedného z najväčších 
japonských hrdinov Toyotomiho Hideyoshiho. 
Svätyňa Jasaka a park, kam chodia Japonci 
jeden deň v roku pozorovať kvitnúce sakury 
(japonská čerešňa). Brána buddhistického 

chrámu Čionęin – najväčšia v Japonsku. Sväty-
ňa Heian, dokonalá replika prvého cisárskeho 
paláca v Kjóte z roku 794.

 Raňajky. Navyše: Výlet do NARY so sloven-
ským sprievodcom. Nara, bývalé hlavné mesto 
Japonska s množstvom zaujímavých chrámov 
a svätýň, roztrúsených po okolí. Chrám Tódai-
dži z 8. storočia – najväčšia drevená stavba na 
svete. Šestnásťmetrová socha sediaceho bron-
zového Buddhu. Pôsobivá svätyňa Kasuga, 
známa svojimi 3 000 kamennými a bronzovými 
lampášmi. Spoločnosť nám bude robiť vyše 1 
200 krotkých srniek. Príchod do Osaky.

 Naša cesta Japonskom finišuje. Smeru-
jeme do Osaky, obchodného centra, kde sa 
ľudia na ulici zdravia: „Koľko si dnes zarobil?“ 
Neóny, reklamy, herne pačinko, nádherne 
vystavané mesto s uvoľnenou atmosférou. 

03 04

05 06

Návšteva Osackého hradu, najväčšieho v Ja-
ponsku. Transfer na hypermoderné letisko 
Kansai, postavené na umelom ostrove, ktoré 
je pýchou Japonska, odlet domov.

 Prílet do Európy.

01 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
V uliciach Kjóta 

02 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Tu sa pravidlá dodržiavajú

03 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Srnky v svätyni v Nare 

04 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Plávajúca tori za odlivu

05 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Chrám Daisyoin v Mijadžime

06 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Zmení sa vám pohľad na suši
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JAPONSKÉ METRO
278 staníc, 13 liniek a 304 km metra, osem 
miliónov cestujúcich denne. A my do toho vhup-
neme čelom. Nebojte sa však, nestratíte sa. 
Tokio spoznáte za krátky čas lepšie než miestni.

KOBE STEAK
Tokio si už 11 rokov udržuje punc mesta 
s  najväčším počtom rešturácií ocenených 
michelinskou hviezdou na svete. Má ich 234. 
Ale v Japonsku je gurmánskym zážitkom aj 
raňajková polievka. Mňam.

GEJŠA
Prechádzame uličkami starého Kjóta, cítite 
atmosféru z filmu Gejša? Zorientujeme vás, 
povieme vám, kam ísť a kedy sa kde posta-
viť, aby bol váš zážitok čo najsilnejší. Kjóto je 
čerešnička na torte.

KROTKÉ SRNKY
Vyrážame aj do Nary. K fascinujúcemu chrámu 
s veľkou sochou Buddhu, pred ktorým nám bude 
robiť spoločnosť tisícdvesto krotkých srniek. Spo-
ločne ich nakŕmime a užijeme si prírodu.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

JAPONSKO

Tokio

Osaka

Kyoto

Nikko

Hirošima

Mijadžima

BUBO+
Jednotka 
na Slovensku
Fascinujúca zmes 
tradičnej kultúry 
a najmodernejšej 
súčasnosti
Tokio, Hirošima, 
majestátna Fudži, 
magická Rjóandži, 
Mijadžima, Osaka
Gejše, bojové umenia, 
najčerstvejšie suši, sake, 
čajová ceremónia

12 dní od 3 280€ / do 3740  €

19. 02. 2019 → 02. 03. 2019
06. 03. 2019 → 17. 03. 2019
18. 03. 2019 → 29. 03. 2019
03. 04. 2019 → 14. 04. 2019
16. 04. 2019 → 27. 04. 2019
01. 05. 2019 → 12. 05. 2019
18. 06. 2019 → 29. 06. 2019
03. 07. 2019 → 14. 07. 2019
18. 07. 2019 → 29. 07. 2019
02. 08. 2019 → 13. 08. 2019
10. 10. 2019 → 22. 10. 2019
23. 10. 2019 → 02. 11. 2019
06. 11. 2019 → 17. 11. 2019

Ísť do Tokia a nevidieť predtým 
film Sofie Coppoly Stratení 
v  preklade s  Billom Murrayom 
a mladou Scarlett Johansson je 
hriech a nerozvážnosť. Priprav-
te sa na bizarnú atmosféru ja-
ponskej metropoly. A z vlastnej 
skúsenosti nepochybujeme, že 
zatúžite spať v hoteli, v ktorom 
sa odohráva veľká časť filmu. My 
vám ten sen splníme. Elegantná 
oáza pokoja v centre Tokia vám 
ponúkne 360-stupňový výhľad na 
jedno z najväčších miest planéty 
a posvätnú Fudži. Izby sa nachá-
dzajú na vrchných štrnástich po-
schodiach mrakodrapu a úroveň 
služieb, ponuka pre gurmánov 
a celkový dojem sú na svetovej 
úrovni. Ceny sú na vyžiadanie.

TERMÍNY

LUXUSNÉ 
UBYTOVANIE V TOKIU
380 €
osoba / 4 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
do Tokia a späť z Osaky 
v economy class
9 x komplet ubytovanie 
v ⭑⭑⭑ hoteloch vyššej 
strednej triedy v izbách 
pre dve osoby
kvalitné raňajky formou 
švédskych stolov
dopravu po Japonsku 
šinkansenmi, rýchlovlakmi, 
vlakmi, prenajatými 
autobusmi
trajekt na ostrov 
Mijadžima
vstupy podľa programu
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
dopravu metrom, 
vreckové, cestovné 
poistenie.

Park Hyatt Tokyo
⭑⭑⭑⭑⭑

Japonsko

Business Class Emirates
od 2670 €
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↖ foto : Robert TARABA — bubo 
Bromo



Transsibírska magistrála je jednou z najväčších stavieb 
modernej doby. Spája Moskvu s Tichým oceánom a Pekingom. 
Absolvujeme trasu cez tri krajiny, ktoré spája táto železnica 
a možno ideológia. Tisícky kilometrov železnice vybudovaných 
v extrémnych podmienkach prinieslo svetlo do mnohých častí 
Ruska a slávny príbeh BAM -u si pozrieme na vlastné oči.

 Ranný odlet do Moskvy, poldenná prehliad-
ka mesta a poobede odchod na veľkolepú cestu 
do Číny. MOSKVA: najväčšie mesto Európy, 
sídlo patriarchu a výherca súťaže o najdrahšie 
mesto sveta posledných rokov. Prečo sa Čer-
vené námestie volá Červené? Farebné cibuľové 
vežičky chrámu Vasila Blaženého sú symbolom 
ruskej architektúry. V GUMe nakúpime vodku, 
sadneme do vlaku a čaká nás legenda – Trans-
sibírska magistrála.

 Vlakom prekročíme pohorie Ural. Vo vlaku 
oprášime ruštinu, vyprášime vodku a budeme 
sa kochať nádhernou scenériou okolo nás. Okolo 
polnoci prekročíme pomyslenú hranicu medzi 
Európu a Áziou na rieke Iset a pokračujeme 
okolo Jekaterinburgu (miesto popravy Roma-
novcov, ale aj Borisovo rodisko) ďalej na východ.

   Sibír. Lesy, lesy, lesy. Vlak prekračuje rieky 
Irtyš, Ob, prechádza mestami Omsk, Novosi-
birsk. Stále les? Áno. Trať sa pomaličky zdvíha, 
vidno ponad tajgu, vlaky naložené drevom sú 

čoraz častejšie a náš cieľ Irkutsk je čoraz bližšie. 
Prekročíme Jenisej, minieme Krasnojarsk.

 Príchod do Irkutsku a transfer do dedinky 
LISTVYANKA cca. 70 kilometrov od Irkutsku. 
V Irkutsku ochutnáme pirôžky, na centrálnom 
trhovisku necháme oči pri vedrách tvarohu, 
mäsa a rýb, pamätník padlým vojakom a po-
tom už jazero Bajkal. BAJKALSKÉ JAZERO: 
je len zopár prírodných skvostov, ktoré sa 
mu vyrovnajú. Najväčšie sladkovodné jazero 
na svete a zdroj 20 percent všetkej sladkej 
vody na našej planéte. Perla Sibíri, domov 
sladkovodného tuleňa a viac než 50 druhov 
rýb, z ktorých niektoré ochutnáme na večeru. 
Klasická drevená architektúra a voľný program 
pri Bajkale. Na večeru si dajte údeného omula, 
kaviár a ruské pivko.

 Rozlúčime sa s Bajkalom, transfer späť 
do Irkutsku so zastávkou v skanzene Talt-
sy. Nakúpime zásoby jedla a späť do vlaku. 
Prekročíme rusko-mongolské hranice a sme 

 ÁZIA

v krajine Džingischána, stepí, zápasníkov, júrt 
a kumysu. Krajina sa postupne mení z moča-
ristej na suchú step.

   Vlak poctivo ukrajuje kilometre, zdrží-
me sa len na rusko-mongolských hraniciach 
a ideme ďalej smer Ulanbátar. Ranný príchod 
do ULANBÁTARU: hlavného mesta Mongolska, 
prehliadka mesta, voľný program, suveníry 
a unikátna atmosféra hlavného mesta nomá-
dov. Navštívime kláštor Ganden so stovkami 
holubov a krvácajúcim stĺpom, pri soche Budd-
hu si priblížime túto vieru. V múzeu si pozrieme 
paleontologické nálezy z oblasti Mongolska. Na 
obed môžete vyskúšať mongolský gril: konské 
aj baranie mäso sekané šabľami. Poobede par-
lament a socha Sukhbaatara a česká krčma.

 Cez step sa odvezieme do národného parku 
TERELJ, kde nocľah strávime v typickej mon-
golskej jurte v šírej stepi! Výhľady do nekonečna 
ako z filmu Pán prsteňov až ku kláštoru Aryalpa. 
Návšteva nomádov, kde ochutnáme konečne 

01

Transsibírska magistrála
RUSKO ∙ MONGOLSKO ∙ ČÍNA
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poriadne mliečne výrobky! Kumys! Poobede si 
zajazdíme na malých mongolských koníkoch 
a večer si zahráme hru s kostičkami, zabavíme 
sa pri mongolskej hudbe až padne tma, ktorá je 
tu čierno–čierna a ledva trafíme do našej jurty.

 Trošku sa rozhýbeme a vylezieme na ko-
rytnačiu skalu s úžasnou vyhliadkou, peši sa 
dostaneme do chrámu Aryalpa, kde si vy-
počujeme legendu o všetkých menách boha 
a konci sveta. Poobede sa vrátime z prírody 
späť do Ulanbátaru.

   Sadáme do vlaku a pokračujeme smer 
Peking. Na hraniciach prebehne výmena 
podvozku na normálny rozchod a rozpúta sa 
fotografické šialenstvo. Presne o 14:04 pri-
chádzame do Pekingu a naša cesta cez Rusko, 
Mongolsko a Čínu sa končí. Večerná prehliadka 
Pekingu, námestie Tian An Men a nákupná 
ulica Wangfujing.

   Objednaným autobusom vyrazíme na 
sever k VEĽKÉMU ČÍNSKEMU MÚRU, ktorý 
je, ako radi tvrdia Číňania, jedinou stavbou 
viditeľnou z Mesiaca. Je to pravda? Vysvetlíme 
si. Prechádzka po múre. ZAKÁZANÉ MESTO 
bude bonbónikom na záver. Toto sídlo dynastií 
Ming a Čching má vraj 9 999 miestností a je 
najrozsiahlejším palácovým komplexom na 
svete. Najkrajšia ukážka čínskej architektúry, 
inšpirovanej taoistickým a opäť moderným 
feng šuej. Transfer na letisko a odlet domov. 
Prílet do Európy.

02

03

BUBO+
Ideálna dĺžka 
zájazdu
Kombinácia troch krajín 
a troch kultúr
Gurmánske zážitky 
v Irkutsku a Mongolsku
Tradičné mongolské 
športy si vyskúšate na 
vlastnej koži

14 dní

od 2 310 €
do 2410 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, víza, 
vstupné v Číne a v Moskve, 
ostatnú stravu, nápoje, 
cestovné poistenie

Trať sa pomaličky 
zdvíha, vidno 
ponad tajgu, vlaky 
naložené drevom 
sú čoraz častejšie 
a náš cieľ Irkutsk 
je čoraz bližšie.

04

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
4 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteli v izbách pre dve 
osoby s raňajkami
2 x nocľah v typickej 
mongolskej jurte
7 x nocľah vo vlaku
lístky na vlak druhej 
triedy
všetky transfery
výlet na Bajkalské jazero
výlet do národného 
parku Terelj
krátku prehliadku 
Moskvy
celodennú prehliadku 
Pekingu
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti.
asistenčné služby BUBO

11. 06. 2019 → 24. 06. 2019
25. 06. 2019 → 08. 07. 2019
09. 07. 2019 → 22. 07. 2019
23. 07. 2019 → 05. 08. 2019
06. 08. 2019 → 19. 08. 2019
15. 11. 2019 → 28. 11. 2019

TERMÍNY

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Romantické putovanie tundrou

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Váš vozeň na ceste do Pekingu

03 foto : ARCHÍV — bubo 
Slávny Džingischán

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Panie domáce

RUSKO

ČÍNA

MONGOLSKO

Moskva

Peking

Irkutsk

Ulanbátar

katalóg 2019 —— 93



Mongolskí orlí lovci sú poslední, ktorí si udržujú svoju tradíciu. Nejde iba 
o tradíciu lovu, ale aj o unikátny spôsob života. Na kazašskej, čínskej či 
ruskej strane sa táto tradícia stratila. O lovcoch, ktorí so svojimi orlami 
chytajú vlkov a polárne líšky, písal už Marco Polo (1254-1324). Na tejto 
unikátnej ceste pripravenej pre vás na mieru expertmi z BUBO ide 
zároveň o dôkladné prebádanie Altaja od prvého po posledný vrch.

01

Orlí lovci – cesta za Aisholpan

   Odlietame krížom cez polovicu zemegu-
le do najchladnejšieho hlavného mesta sveta. 
ULANBÁTAR znamená v preklade Červený 
hrdina a žije tu bezmála polovica obyvateľov 
krajiny. Začíname prehliadku krajiny veľkého 
Čingischána. Prenajatým luxusným autobu-
som okolo sovietských panelákových sídlisk, 
medzi ktorými svietia biele jurty k obrovskej 
soche muža tisícročia. Povinná fotografia 
a dokúpenie teplého oblečenia z mongolského 
kašmíru. Vytvoril Čingischán najväčšiu zónu 
voľného obchodu minulého tisícročia a prvú 
zastupiteľskú demokraciu? Vďaka Mongolom 
Európa objavila kompas, nohavice, pušný 
prach. Prehliadka hlavného mesta so skúseným 
domorodým sprievodcom. Navštívime kláštor 
Gandan, ktorý je centrom mongolského budd-
hizmu. Rozdiel medzi théravádou a mahajánou 
a modlitby pri Stĺpe želaní. Bližšie o sekte 
Gelukpa a o Tsongkhapovi. Socha Janraisaga, 
Avalokitešváru symbolizujúca prevtelenie štr-
násteho dalajlámu je najvyššou sochou sveta 
nachádzajúcou sa vo vnútri budovy. Spánok 

v hoteli Kempinski, ktorý mnohí považujú za 
najlepší v krajine. Aklimatizácia, zvítanie partie, 
prvý prípitok vodkou Chinggis.

 Odlet do Dalanzadgadu, hlavného mesta 
južnej Gobi. Pod nami nekonečné piesky a dru-
há najväčšia púšť Ázie s rozlohou vyše 1,5 milió-
na km2. Vyzdvihneme batožinu, nasadneme do 
našich terénnych UAZov a vyrazíme k Zlatým 
vrchom. Yoliin am je poslednou časťou 2000 km 
dlhého pohoria Altaj. Všade je púšť a tu tečie 
rieka. Všade je rovina a tu je nádherný kaňon. 
Žije tu biely leopard, divé veľké kozy argal, vlky, 
supy. Viete si toto na púšti predstaviť? Musia 
tu sídliť bohovia. Keď majú nomádi problém, 
vyrazia sem so šamanom pomodliť sa. Vložíte 
si svoj kamienok na sväté miesto a zaprajete 
si pre šťastie? Po expedičnom obede (v cene) 
vyrazíme do ozajstnej púšte a naše rally po-
kračuje k najväčším piesočným dunám Ázie. 
Pred večerom prichádzame do luxusného jur-
tového kempu. Batožinu vám k jurte odnesie 
úslužný personál. Svetlo prúdi cez toono, je 

NOVÝ PROGRAM

Po 16 rokoch života v Dubaji 
sa rozhýčkaná princezná 
prihlásila na tento zájazd 
kvôli lovcom s orlami. 
Bolo to drsné, bolo to 
iné, bolo to vynimočné. 
A potom tu ešte bol Luboš 
Fellner, úžasný sprievodca, 
ktorému za tento BUBO 
zážitok ďakujem.

Jana 
Pokusová
manažment chovu 
sokolov

RUSKO ∙ MONGOLSKO

 ÁZIA
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znamená vo voľnom preklade Päť svätých (päť 
najvyšších vrchov). Keď nám vyjde počasie, 
urobíme najkrajšie fotografie Altaja. Prespíme 
v drevenách domoch či jurtách s pieckou. Plná 
penzia v cene každý deň.

   Dva dni na kazašskom festivale orlích 
lovcov. Raj pre fotografov. Naše septembrové 
termíny sme zvolili práve kvôli tomuto sviat-
ku. Iba teraz sa na jednom mieste stretáva 
200 lovcov so svojimi orlami, ktorých si cenia 
nadovšetko. Zídu sa zo širokého okolia, aby si 
v pretekoch vyskúšali, kto vytrénoval svojho orla 
lepšie. Večer tradičný kazašský folklór, hudba, 
tanec, baranina. Tradičné kazašské konské hry, 
BushKushi, je tradičné konské polo, ktoré sa hrá 
s hlavou či kožou kozy, preteky tiav, tradičné 
strieľanie z luku. Všade nádherne odetí Kaza-
chovia na koňoch so svojimi orlicami na pravej 
ruke. Ide o fascinujúce divadlo a neuveriteľnú 
súhru človeka a obrovského vtáka, ktorý dokáže 
uloviť vlky či polárne líšky. Minulý rok sme videli, 
ako líšku ulovil. Nemala šancu. Ubytovanie v jur-
te v kazašskej rodine Bašakhan, ktorá je známa 
ako lovci s orlami. Naučia nás zopár loveckých 
fínt. Taktiež chovajú veľa koní a kobýl a z mlieka 
vyrábajú mierne alkoholický nápoj kumys. Na 
koňoch si môžete zajazdiť aj tu. Takto uvidíme 
skutočný život. Plná penzia v cene.

02

ostávajú dole v Olgi, no nám to nestačí a ideme 
ďalej. Odchádzame maximálne nabalenými 
terénnymi autami UAZ do hôr, kde žijú rodiny 
nomádov, tak ako kedysi. Opustíme asfalt 
a uvidíme ho až po vstupe do Ruska. Žiadna 
reštaurácia a my si vezieme poľnú kuchyňu 
aj komplet stravu, benzín, spacáky, matrace, 
všetko so sebou. Sú to stovky vecí a všetko je už 
v cene zájazdu. Tuvansovia praktizujú tibetský 
buddhizmus, a podľa najnovších genetických 
štúdií majú najbližšiu DNA s americkými indi-
ánmi. Cesta ďalej nás zavedie k ostrakizovanej 
menšine Kazachov žijúcej mimo civilizácie. 
Tým pádom si zachovali prastaré tisícročné 
zvyklosti. Spoznať ich je našim cieľom. Toto je 
najkrajší Altaj a my máme dosť času zistiť, pre-
čo v preklade znamená Zlaté vrchy. Terénnymi 
autami až k vysokohorským jazerám. Sme 
v divočine v blízkosti čínskych hraníc, žiadni 
turisti. Pozrite si aktuálny film Eagle Huntress 
o mladej lovkyni, ktorá ide za svojim snom. 
Stretneme ju na našej ceste? Brodíme rieky, 
prechádzame vysokými sedlami. Nikde nikto, 
iba nádherné zasnežené hory. Na najkrajšom 
mieste rozložíme expedičné stoly, kvalitné 
expedičné stoličky a naša kuchárka servíruje 
vynikajúci obed včítane zeleniny a nápojov. 
Stretávame nomádske rodiny Kazachov a ich 
jurty, ktoré sú vyššie a inak zdobené než mon-
golské. Prespíme u domácich? Dojili ste už 
jaky? Pohrebiská z 3. či 4. storočia a 12 000 
rokov staré petroglyfy vo výške 2400 m.n.m. 
Žiadne vstupné, sme len 15 kilometrov od 
čínskych hraníc a úplne sami. Absolútna nád-
hera. Zažívame zrejme poslednú generáciu, 
ktorá takto ešte žije. Rybačka v jazere, kde je 
viac rýb než v Třeboňských rybníkoch. No tu 
ide o lososovité ryby a najväčšie svojho druhu 
v celom Mongolsku. Dnes podnikneme 11 km 
dlhý treking k masívu Tavanbogd do výšky 
3000 m. Môžete ísť aj na koňoch. Tavanbogd 

tu aj elektrina a dvere majú zámku. V týchto 
jurtách sú postele s čistučkými perinami a čis-
tou dekou z ťavej srsti, ktorá poslúži v prípade 
zimy. V čistých umývarkach tečie teplá sprcha. 
Večera (v cene) je prekvapujúco dobrá a vy si 
v bare môžete objednať francúzske červené.

   Ak sme večer nestihli, dnes budeme 
mať čas na výstup na najvyššiu dunu okolia. 
Zajazdíte si na baktríjskej ťave dvojhrbej? Po 
výdatných pastierskych raňajkách (v cene) 
vyrazíme na dlhú cestu do Bajanzagu – ide 
o rozšírenie programu. Okrem toho, že sú 
tieto červené pieskovcové horiace útesy veľ-
mi fotogenické, ide o lokalitu, kde sa po prvý 
raz našli vajcia dinosaurov. Tu sa nachádza 
jedno z najväčších dinosaurích pohrebísk na 
našej planéte a okrem toho polodrahokamy. 
Vyskúšate šťastie? Na večer sa presunieme 
do jurtového kempu a opäť prespíme v jurte 
s miliónmi hviezd (toto sa dá zažiť iba na 
púšti) nad hlavou. Plná penzia v cene. Ráno 
nám dievčina v domorodom kroji potrie mlie-
kom kolesá našich terénnych aut, požehná 
nám cestu a my vyrazíme 565 km smerom 
do hlavného mesta. Vyskúšajte hoormog = 
fermentované ťavie mlieko. Ak vás čokoľvek 
trápi, vyzdraviete. Posledná noc v civilizácii 
pred odletom do drsných hôr. Raňajky, obed 
v cene, večera v Ulanbátare individuálna (sprie-
vodca má pár tipov).

     Skoro ráno odlietame krížom cez 
celú krajinu do mesta Khovd a hneď je nám 
jasné, že sme na divokom západe. Cez obrov-
ské hory sa presúvame do Õlgii. Ďalší program 
závisí od príletu, aktuálneho počasia a dĺžke 
presunu. Každopádne sa všetko opäť drama-
ticky zmení. Púšť vystriedajú nádherné zelené 
hory a sneh. Luxusné jurtové tábory oblasť, 
kam turizmus ešte neprenikol. Bežní turisti 

Dvesto lovcov sa zíde 
zo širokého okolia, 
aby si v pretekoch 
vyskúšali, kto vytrénoval 
svojho orla lepšie.
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03 04

05 06

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Na recepcii nášho hotela 

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Za orlími lovca Mongolska

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Aj Putin tu má svoju daču

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Šibačka? Manželka bije manžela

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Mladá Mongolka nám pomaže 
naše kolesá mliekom

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Odborná porota

     Rozlúčka s Mongolskom a vyrážame 
na hranicu. Po troch hodinách sme tu. Náročné 
colné procedúry vo výške Gerlachu. Sibír má 10 
miliónov štvorcových kilometrov a táto časť 
je pod patronátom UNESCO. Zelená mešita 
a miesto, kde sa pri nedávnej seizmickej aktivite 
rozpolila Zem. Na večeru langman a manty. No 
hlavne teplá sprcha a konečne normálna posteľ. 
Nikdy ste si nepomysleli, že jednoduchý hotel 
a zapadlé Rusko budete vnímať takto pozitívne. 
Cez náhornú plošinu Koš-Agach, popri rieke Čoj 
až na úroveň, kde sa začína les. Ideme po preslá-
venom Čujskom trakte (M 52), kde mnohí tvrdia, 
že ide o najkrajšiu cestu sveta. Ukážeme si, kde 
má svoju daču Vladimír Putin. Vraj si ju vybral 
na najkrajšom mieste najväčšej krajiny sveta 
a to je práve tu, kde sa nachádzame. A vskutku: 
kaňony, kaskády, červené skaly, panenská prí-
roda, nádhera. Výhľady na päť ľadovcov Aktru, 
prechádzka k jazierku Modré oči Altaja, cédrové 

lesy a potom milióny briez. Tu vľavo sa nachádza 
najvyšší vrch Belucha. Obedovať by sme mali 
v dedinke Booči a nocovať v drevenom ruskom 
dome v dedinke Čemal. Na skalnatý ostrov musí-
me prejsť visutým mostom, a o to sa pokúsime. 
Nájdeme tu 50 mníšok z kláštora Patmos. Po 
ľavej strane vidíme prvý vrch Altaja. Prešli sme 
unikátnu cestu od začiatku do konca pohoria, 
ktoré je štyrikrát rozsiahlejšie než Alpy. O chvíľu 
odbočíme z cesty do Novosibirsku, prekročíme 
obrovskú rieku Ob (povodím ide o najväčšiu 
rieku Ruska). Príchod do Barnaul. ktoré je väč-
šie než Bratislava, a ubytovanie v najlepšom 
hoteli mesta v blízkosti sochy Lenina. Sprcha 
a hop do najlepšej reštaurácie. Biftek z marala, 
surové altajské ryby, blinčiky s kaviárom. Je čo 
oslavovať. Máme za sebou extrémne náročnú 
cestu a zrejme najlepšiu dovolenku posledných 
rokov. Hneď po raňajkách odchod na letisko, 
a odlet cez Moskvu domov.
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NA NAJVYŠŠIU DUNU
Púšť Gobi je nádherná. Pokorte ju! K dispozícii 
máte náš mongolský zohraný team.

PRASTARÁ KULTÚRA
Sochy Hunov z 3. storočia, pertoglyfy staré 
12 000 rokov, či vajcia dinosaurov. Fascinujúce 
a pritom žiadne vstupné, žiadni turisti.

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

ORLÍ LOVCI
Vyresetujte sa mimo civilizáciu. Staňte sa aj vy 
na chvíľku lovcom!

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

RUSKO

MONGOLSKO

Ulanbátar

Altaj

Gobi

Ulgii

BUBO+
Všetky termíny počas 
unikátneho festivalu
Mongolsko z juhu na 
sever a z východu 
na západ
Luxus v Gobi, expedícia 
v mongolskom Altaji 
a najvzdialenejší ruský 
Altaj
Kempinski vs kemping

14 dní od 2 980€ / do 3060  €

13. 03. 2019 → 26. 03. 2019
10. 07. 2019 → 23. 07. 2019
06. 09. 2019 → 19. 09. 2019

V najväčšom štáte sveta bez mora 
(tridsaťdvakrát väčší než Sloven-
sko) budeme spať väčšinou v jur-
te, lebo hotel na tých miestach 
jednoducho nie je. V Ulanbátare 
hotely sú a znalci tvrdia, že tento 
je najlepší. Fotografiu s  našou 
šťastnou visačkou na batožinu 
sme nafotili na recepcii. Máme 
tento hotel radi, má dobrú polohu, 
dve slušné reštaurácie s mongol-
skou, medzinárodnou a japonskou 
kuchyňou, (od marca 2018) sau-
nu a na náročnej expedícii padne 
vhod. Európska úroveň s mongol-
skou pohostinnosťou. Je zahrnu-
tý už v základnej cene zájazdu. 
Užijete si ho.

TERMÍNY CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
v Ulanbátare hotel 
Kempinski na začiatku 
cesty a najlepší hotel 
v Barnaul na konci inak 
expedičné ubytovanie, 
2x jednoduchý hotel 
v Koš Agaš a Čemal, 
v jurte (4x) a lokálnych 
drevených domoch (3x)
všetky transfery podľa 
programu, včítane 
transferov na letiská 
expedičnú dopravu 
počas celého pobytu
kempingové vybavenie, 
stany (v lete), spacáky, 
matrace, vstupné 
a povolenia do 
národných parkov
BUBO sprievodcu
miestnych sprievodcov

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
2 x letenky v Mongolsku, 
vstupné na festival, víza, 
prenájom koní či tiav, 
stravu v Rusku (3 dni) 
- cca. 10€/deň, osobné 
výdaje

Kempinski 
Khan Palace
⭑⭑⭑⭑⭑

Mongolsko

Business Class Aeroflot
od 1 580 €

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL V ULANBATARE 
V CENE
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9288

Nachičevan, Južný Kaukaz

Kamčatka

Aljaška a Čukotka

9288 kilometrov na 
koniec Ruska
Roky skúseností 
s Transsibírskou 
magistrálou
Cesta pre milovníkov 
príbehov

Roky príprav pretavených 
do jedinečnej cesty naprieč 
Kaukazom
Jedinečná cesta 
s Nachičevanom 
a Náhorným Karabachom 
ako jediní na Slovensku
Ochutnávky gruzínskeho 
vína, koňakov a tradičných 
dobrôt v cene

Niekoľko aktívnych sopiek 
v jednom zájazde
Treking v nádhernej prírode 
pod dohľadom sprievodcov 
BUBO
Viac medveďov ako ľudí
Takmer na konci najväčšej 
krajiny sveta

Opäť jediní na Slovensku, 
spájame Rusko a Ameriku
Prekročíme Beringov prieliv
Eskimáci, veľryby, 
najsevernejší bod USA 
a 24-hodinové slnko
Čukotka a najvýchodnejšia 
časť Ruska
BUBO posúva hranice

RUSKO

Moskva

Vladivostok

Irkutsk
Chabarovsk

Náhorný
Karabach

Tbilisi

Gori

Kazbeg

Sheki

Telavi

ARMÉNSKO

GRUZÍNSKO

Baku
Jerevan

Nachičevan

Petropavlovsk

RUSKO

KAMČATKA

Deadhorse

Kodiak

Barrow

Uelkal

USA

RUSKO

KANADA

Anchorage

Anadyr

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 ÁZIA

 ÁZIA  ÁZIA

 ÁZIA12 dní

15 dní 18 dní

11 dníod 1950 €

od 3449 € od 13860 €

od 2840 €/ do 1950 €

/ do 3449 € / do 13860 €

/ do 2840 €

Cesta kostí a pól chladu Dagestan, Čečensko

Najchladnejšie miesto na 
svete – mínus 60!
Ľadová Sibír, ako ju poznáte 
z obrázkov.
Autentická cesta ruskými 
cestami-necestami 
v Jakutsku
Cesta kostí obetí Stalina 
a na záver rybačka 
v Ochotskom mori

Divoký Kaukaz a jeho 
hrdí obyvatelia
Chýrny horúci región 
na vlastné oči
Machačkala, Groznyj, 
Beslan
Exkluzívny program 
len s BUBO

RUSKO

Jakutsk
SusumanMagadan

Moskva

Groznyj

Vladikavkaz

Gunib

RUSKO

Mineralnye Vody

Machačkala

 ÁZIA  ÁZIA12 dní 8 dníod 4 560 € od 3660 €/ do  4 560 € / do 3660 €

RUSKO ∙ USA

RUSKO

AZERBAJDŽAN ∙ ARMÉNSKO ∙ GRUZÍNSKO

RUSKO

RUSKO RUSKO
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Južný Kaukaz. Blízka a pritom tak vzdialená exotika. 
Tri unikátne krajiny siahajúce od Kaspického mora cez 
Kaukaz až po bájny Ararat. Orientálny Azerbajdžan, 
Gruzínsko známe svojimi kulinárskymi špecialitami 
a horami, Arménsko s nezabudnuteľnými kláštormi 
aj koňakom a ako bonbónik Náhorný Karabach.

     Odlet z Viedne a prílet do Azer-
bajdžanu. Orientálny závan BAKU, ktoré 
nás prichýli za svoje starobylé hradby. 
Dievčenská veža, Širvanšáhov palác z 15.
storočia. Moderné Baku so širokými bul-
vármi, luxusnými obchodmi, reštauráciami 
pripomína Paríž. Výlet na juh do Gobustánu 
a vzácne petroglyfy lovcov doby kamennej, 
unikátne v svetovom meradle. Thor Heyerd-
hal pri pohľade na ne prišiel s  teóriou, že 
odtiaľto pochádzajú Vikingovia! Opustíme 
Abšeronský polostrov plný zemného plynu 
a ropy a vydáme sa po stopách starobylej 
Hodvábnej cesty až do SHEKI pod zelenými 
kaukazskými kopcami. ŠAMACHI pri najstar-
šej mešite Kaukazu a hrobkách posledného 
miestneho panovníka. SHEKI s Chánovým 
palácom, z ktorého dýcha Perzia, ale aj starý 
karavansaraj. Tu ochutnáme najlepšiu chalvu 
celého Kaukazu.

   Prekročíme hranicu do krajiny skve-
lého jedla, vynikajúceho vína a pohostinných 
ľudí. SIGNAGI, horské mestečko s výhľadom 

na východokaukazský masív a úrodné údolie 
Alazani. Právom sa o provincii KACHETI hovorí 
ako o gruzínskom Toskánsku. Kláštor GRE-
MI, sídlo kachetských kráľov. V miestnej vinici 
Khareba sa prejdeme jaskyňami a ochutnáme 
najlepšie lokálne vína. Kláštor ALAVERDI patrí 
k najväčším v Gruzínsku a dodnes tu žijú mnísi. 
Večer gurmánske hody v Signagi.

     Opustíme Kacheti a vydáme sa 
k unikátnemu mníšskemu komplexu DAVID 
GAREDŽA zo 6.storočia. Krajina sa zmení 
na vyprahnutú polopúšť a možno uvidíme 
nomádov so svojimi stádami. Opustenosť 
tohto miesta nás dostane. Presun na sever 
do Tbilisi a prvé prechádzky najkrajším kau-
kazským mestom. Smerujeme do lona kau-
kazských hôr. Našim cieľom bude hora Kazbeg 
(5047 m), kde bol podľa povesti pripútaný 
bájny Prométeus. Posvätná MTŠKETA bola 
dlho hlavným mestom (UNESCO). Panoráma 
mesta od kláštora Džvari a fotogenický sútok 
riek, kde stojí katedrála s kúskom Kristovho 
rúcha. Džípy nás vyvezú ku kláštoru Tsminda 

 ÁZIA

Sameba. Žiaden iný kláštor v krajine nie je tak 
krásne situovaný. GORI s rodným domom Sta-
lina a príbehy o nie takých starých dejinách. 
V Tbilisi sa odvezieme lanovkou ponad rieku 
Mtvkari na pevnosť s najkrajším pohľadom 
na hlavné mesto. Posedíte si na tradičnom 
lobiu a chačapuri alebo sa okúpete v kúpeľnej 
štvrti, kde sa kúpal Puškin či Dumas?

   Vedeli ste, že Arménsko je najstaršou 
kresťanskou krajinou sveta? Kláštor HAGH-
PAT (UNESCO) bude našou vstupnou brá-
nou. Príchod k  jazeru SEVAN, kde strávime 
noc. Okúpete sa v jeho vodách tak ako kedysi 
výletníci zo všetkých kútov ZSSR? Ochut-
náte miestneho pstruha? Breh jazera zdobí 
unikátne miesto zvané NORATUS posiate 
historickými chačkarmi. Hodvábnou cestou 
cez horské sedlá vysoko nad 2000 metrov 
až ku kláštoru TATEV. Lanovka zapísaná 
v Guinnessovej knihe rekordov. Lačínskym 
koridorom na miesto, kde sa začína Náhorný 
Karabach. Prechádzka mestom s atmosférou, 
akú by ste v odštiepeneckej republike nečakali. 
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Ubytovanie v najlepšom hoteli v spoločnej 
budove s karabašským parlamentom.

 Zabudnutý región plný tradícii, spomienok 
na vojnu a obrovskej chuti žiť. Hlavné mesto 
STEPANAKERT, kde sú sochy s  lampou na-
miesto hláv, farebné trhovisko s miestnou 
špecialitou zingalovhats a symbol Karabachu 
v podobe súsošia Tatik Papik. Okolo bývalých 
mínových polí pokračujeme na sever ku kláš-
toru GANDZASAR. Aj tu prebiehala vojna, no 
kláštor zázrakom prežil. Relikvie svätého Jána 
Krstiteľa aj jeho otca Zachariáša a krásne 
tajomná atmosféra. Nad Stepanakertom si 
ukážeme starobylé mesto SHUSHI, ktoré vojna 
premenila na ruiny. Odtiaľto ostreľoval údolie 
Šamil Basajev.

 Opustíme Karabach jedinou cestou, ktorá 
ho spája s okolitým svetom. ZORATS KARER 
má prezývku arménske Stonehenge a aj my 
pohľadáme tajomné kamene roztrúsené v kra-
jine. Kláštor NORAVANK vyráža dych svojou 
polohou pod vysokými skalami. Arménska 
vinárska oblasť a ochutnávky zaujímavých 
vín. Ikonu Arménska navštívime v kláštore 
KHOR VIRAP pod bájnym Araratom, kde pri-
stál biblický Noe.

   EČMIADZINE považujú miestni za ar-
ménsky Vatikán. Ruiny katedrály ZVARTNOTS 
(UNESCO). Hlavné mesto JEREVAN a vynika-
júce arménske koňaky Ararat na mieste, kde 
vznikajú. Pozrieme si mesto z vyhliadky a ak 
budeme mať šťastie žmurkne na nás Ararat. 
Budova divadla, Kaskáda, široké bulváre aj 
Námestie republiky s fontánami. Vynikajúci 
boršč a posledné nákupy či posedenie v bare 
v meste preslávenom neexistujúcim rádiom. 
Odlet domov.

02

03

BUBO+
Roky príprav pretavených 
do jedinečnej cesty naprieč 
Kaukazom
Najviac praktických 
skúseností s Náhorným 
Karabachom na Slovensku
Ochutnávky unikátneho 
vína, koňakov a tradičných 
dobrôt v cene
Od Kaspického mora 
cez štíty Kaukazu až 
pod Ararat

14 dní

od 2 999 €
do 2999 €

CENA NEZAHŔŇA
víza, letiskové poplatky

Posedíte si na 
tradičnom lobiu 
a chačapuri alebo 
sa okúpete 
v kúpeľnej štvrti, 
kde sa kúpal 
Puškin či Dumas?

04

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
prenajatú dopravu 
klimatizovaným 
minibusom
BUBO-sprievodcu, 
miestnych sprievodcov
vstupné, ubytovanie 
v hoteloch strednej triedy
raňajky
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

16. 06. 2019 → 29. 06. 2019
24. 09. 2019 → 07. 10. 2019

TERMÍNY

01 foto : Tomáš KUBUŠ — bubo 
Magickú atmosféru Kaukazu 
pocítime nielen v kláštoroch

02 foto :  Tomáš KUBUŠ — bubo 
Gruzínske hory sú dušou krajiny

03 foto : Tomáš KUBUŠ — bubo 
Symbol príbehov 
Náhorného Karabachu

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Kaukazské trhoviská 
plné farieb a vôní

Náhorný
Karabach

Tbilisi

Gori

Kazbeg

Sheki

Telavi

ARMÉNSKO

AZERBAJDŽÁN

GRUZÍNSKO

Jerevan
Baku

JEDNOPOSTEĽOVÁ IZBA
460 €
osoba / celý čas

Business Class
od 1060 €
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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.

   Odlet do Mašhadu, najposvätnejšie-
ho iránskeho mesta. MAŠHAD: najsvätejšie 
mesto všetkých moslimov šítskeho vyznania. 
Začíname šokom! Najväčšia svätyňa s hrobkou 
ôsmeho šítskeho imáma Rezu je magnetom 
pre pútnikov z celého sveta. Zlatá kupola, zlaté 
minarety, elektrizujúca atmosféra, zimomriav-
ky. TUS: niekdajšie centrum východnej Perzie. 
Hrobka básnika Ferdúsiho (perzský Shakespe-
are) a príbehy z jeho nesmrteľnej Šáhname.

 Dopoludnie v Mašhade strávime nakupo-
vaním na miestnych bazároch, kde predávajú 
najviac šafranu na svete. Prvé iránske suveníry 
a vynikajúce kebaby ochutené o ryžu s brusni-
cami a šafranom. Prelet krížom cez celú krajinu 
s výhľadom na dve najrozsiahlejšie iránske púš-
te Dášt-e Kavír a Dášt-e Lút smerom na juh.

 Umelecký ŠIRÁZ: mesto kvetov, básnikov, 
nesmrteľných veršov, slávikov a putujúcich 
dervišov. Širáz má dušu a budeme ju cítiť nie-
len pri hrobkách básnikov Haféza či Saádiho, 

ale aj na miestnom nekonečnom bazáre a vo 
vnútri tajomnej svätyne Šáh Čerách. Prejdeme 
niekoľko krásnych mešít a ponoríme sa do 
záhrad, ktoré mali nahradiť raj na zemi. Paláce 
vyrážajúce dych a objavíme šikmú vežu miest-
nej pevnosti Karima Chána. Kto si nechá pri 
hrobke Haféza vyžrebovať budúcnosť andulkou 
skrze básnikove verše? Posedíme si v čajovni 
a vychutnáme iránsky nápoj číslo jedna.

 PERSEPOLIS. Magické hlavné mesto 
starobylej Perzie, ktoré položil na kolená 
Alexander Veľký. Vidieť Perzepolis a zomrieť! 
Kráľovské paláce, Brána národov, netradičné 
stĺpy a schodisko Apadany ozdobené stovkami 
neskutočných reliéfov. Toto neuvidíte nikde 
inde na svete. Koľko národov nosilo každý 
rok tribút perzskému panovníkovi? O niekoľko 
kilometrov ďalej nás čaká nekropola Achajme-
novských kráľov Naqs-e Rostam. Z kamenných 
reliéfov budeme čítať ako z otvorenej knihy. 
Posedenie v zabudnutom karavanseraji na 
čaji či káve.

 ÁZIA

 PASARGADAY: dokonale zachovalá hrobka 
veľkého kráľa, ktorý pozdvihol Perziu na sveto-
vý piedestál. Hrobku miestni vydávali za hrob 
Šalamúnovej matky, aby ju ochránili a tak tu 
stojí dodnes. Pokračujeme fascinujúcou kra-
jinou plnou ostrých skalísk a vysokých štítov.

 YAZD: mesto v púšti UNESCO považuje za 
jedno z najstarších a stále obývaných miest 
sveta. Prechádzky uličkami pomedzi hlinené 
domčeky. Vysvetlíme si funkčnosť badgírov. 
Piatková mešita, komplex Amir Čakhmáq, 
zoroastriánsky chrám, kde zhliadneme oheň 
udržiavaný nepretržite od roku 470. Čas 
strávime aj na Vežiach mlčania (pohrebiská 
zoroastriánov), vystavaných pred 3 000 rokmi.

   ESFAHÁN má lichotivú prezývku polo-
vica sveta. Patrí k najkrajším mestám nielen 
Perzie. Obrovské Emámové námestie ozdobe-
né architektonickými perlami nemajú vo sve-
te páru. Mešita šejka Loftolláha, Emámová 
mešita, paláce Ali Qapu, Čehel Sotún a ikony 

01

Irán – Perzská ríša
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v podobe kamenných mostov. Ochutnáme 
tradičný perzský fesendžun, zmrzlinu faludé 
a atmosféra námestia sa nám dokonale vpije 
pod kožu. Večer na námestí v spoločnosti 
piknikujúcich Iráncov alebo v tradičných ča-
jovniach pri nekonečných pohárikoch čaju. 
Vložíme si kocku cukru do zubov a budeme 
ho piť ako Iránci? Piatková mešita je uni-
kátom v  svetovom meradle. Načo slúžila 
kockatá konštrukcia na nádvorí? Trasúce sa 
minaretmi? Uvidíme najstaršiu stavbu mesta 
v podobe niekdajšieho chrámu ohňa Ateškáde 
a vrátime sa k rieke Zayandeh a jej slávnym 
mostom. Ocitneme sa v kresťanskej štvrti 
Džolfa. Kríže v  Iráne? Naozaj počujeme biť 
zvon? Katedrála Vank s nádhernými freskami.

 ABYANEH: miesto, kde ožívajú príbehy Per-
zie. Čarovná dedinka ukrytá hlboko v horách 
ďaleko od civilizácie. Tradičná architektúra, 
hlinené domy, ticho, pokoj a kvietkované čádory 
miestnych žien. KAŠAN: oáza plná ruží a zá-
hrady ukryté v domoch bohatých obchodníkov. 
História hovorí, že traja mágovia známi aj 
ako traja králi pochádzajú priamo odtiaľto! 
Záhrady FIN ako symbol slávnych perzských 
záhrad (UNESCO). Miesto, kde je pochovaný 
veľký Ajatolláh Chomejní.

   TEHERÁN: dvanásťmiliónové hlavné 
mesto krajiny. Bohaté štvrte na severe pod 
úpätím Elborzu s prechádzkou v námestím 
Tadžiriš s krásnym bazárom a vzácnou sväty-
ňou. Najkrajšie múzeá krajiny, šáhove paláce, 
pamätník Azadí. Nákupy na mieste, kde sa re-
alizuje 1/3 obratu celého Iránu. Kebaby, ovocné 
džúsy, pistácie a sladučké datle. Transfer na 
letisko a odlet domov, Choda háfez.

02

03

BUBO+
Najväčší odborníci na 
Irán na Slovensku
Množstvo 
zrealizovaných skupín
Luxusný klimatizovaný 
autobus, letecké 
presuny, dobré hotely
Po stopách Alexandra 
Macedónskeho 
absolútne bezpečnou 
krajinou

12 dní

od 2 480 €
do 2680 €

CENA NEZAHŔŇA
víza, stravu okrem 
raňajok, letiskové 
poplatky, koberce a iné 
suveníry, miestny let 
(200 eur).

Kto si nechá pri 
hrobke Haféza 
vyžrebovať 
budúcnosť 
andulkou skrze 
básnikove verše?

04

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
dopravu prenajatým 
luxusným autobusom, 
s ktorým môže mať náš 
program taký široký záber 
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
a ⭑⭑⭑⭑ hoteloch 
s raňajkami v izbách pre 
dve osoby
BUBO sprievodcu
domáceho 
vysokokvalifikovaného 
sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

28. 03. 2019 → 08. 04. 2019
25. 04. 2019 → 06. 05. 2019
25. 07. 2019 → 05. 08. 2019
24. 09. 2019 → 05. 10. 2019

TERMÍNY

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Odísť z Iránu bez perzského 
koberca je hriech

02 foto :  Kamila PREŠNAJDEROVÁ 
Zoroastriánske veže mlčania 
na okraji starého Yazdu

03 foto : Martin BLAŽKA — klient 
Perzská architektúra v mešitách 
hraničí s dokonalosťou

04 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Irán je krajinou úsmevov 
a milých ľudí

Teherán

Mašad

Širaz

Persepolis

Esfahán

Abyaneh

Yazd

IRÁN
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Nádherná cesta centrálnou Áziou, ktorá v sebe spája ochutnávku 
všetkých 5 „stanov“. Kedysi boli republiky súčasťou ZSSR, no dnes 
žijú svoj vlastný život prepletený s rozprávkami o zabudnutom 
Oriente. Skutočná cestovateľská lahôdka po krajinách a miestach 
o ktorých každý počul, no málokto sa v nich ocitol.

     Odlet do kirgizského Biškeku. 
Naprieč kirgizskou krajinou k druhému naj-
väčšiemu alpínskemu jazeru sveta ISSYK 
KUL. Okúpeme sa v  jazere s  panorámou 
zaľadnených vrcholkov Ťan Šanu? Neďaleko 
jazera pohľadáme vzácne petroglyfy a do-
máci s tradičnými kalpakmi budú ponúkať 
kumys a churuty. Návrat do Biškeku. Dáte si 
k lagmanu či šašlík, misku čaju, alebo radšej 
kirgizský koňak? BIŠKEK: mesto parkov, alejí, 
ale i obrovského Lenina, ktorý bude pripomínať 
nedávnu minulosť. Uvidíme ortodoxný kostol, 
ktorý prežil aj Stalinovo besnenie. Zasnežené 
štíty nad mestom aj socha slávneho rodáka 
Čingiza Ajtmatova.

   KAZACHSTAN: najbohatšia a najväč-
šia krajina Strednej Ázie. ALMATY: najkrajšie 
mesto krajiny, kde pod tvrdou rukou Nursul-
tana Nazarbajeva žije vedľa seba niekoľko de-
siatok národností. Odváži sa niekto ochutnať 
kazi? Alebo si radšej vypijete dúšok ťavieho 
mlieka? Zenkova katedrála postavená z dreva 
je podľa domácich krajšia než moskovský Vasilij 

Blažený. Monumentálne sovietske pamätníky 
aj moderné vízie miliónového mesta. ŠIM-
BULAK: horské stredisko len pár kilometrov 
za metropolou. Odvezieme sa lanovkou až 
k  ľadovcu, takéto moderné stredisko by tu 
nečakal nikto! Poobede nasadneme na vlak 
a vydáme sa do ŠIMKENTU. Za oknami uteká 
kazašská step a pred nami je noc vo vlaku.

   ŠIMKENT: obrovský rozdiel oproti mo-
dernej Alma-Ate. Ospalá atmosféra mesta, 
miestny bazár a posledný kumys či plnené 
somsy. Prejdeme hranicu, zameníme si tenge 
za somy a presunieme sa do TAŠKENTU. Prvý 
uzbecký bazár a neskutočne sladké ovocie či 
voňavé koreniny. Ortodoxná katedrála a na 
večeru šašlíky z geniálnej baraniny. Celodenný 
fakultatívny výlet do TADŽIKISTANU. Historic-
ký KHUJAND je naplnený tajomstvami. Bazár 
Pandžšanbe, medresa a fotogenickí Tadžikovia 
s tradičnými pokrývkami hlavy.

   TAŠKENT: na monumentálnom námestí 
pohľadáme najstarší Korán sveta a zastavíme 

sa v starej medrese. Prvé tyrkysové kupoly 
a usmievaví a priateľskí Uzbeci. Zoznámime 
sa s Timurom Veľkým. Koľko má v Uzbekistane 
sôch? Večer sa prvýkrát nadýchneme atmo-
sféry najkrajšieho námestia Strednej Ázie. 
SAMARKAND: synonymum Hodvábnej cesty. 
Mauzóleum s hrobkou obávaného dobyvate-
ľa Tamerlána. Miesto nasiaknuté príbehmi 
a legendami. Na záver nám bodka v podobe 
hrobiek v Šáh-iZinde vyrazí dych. Najposvät-
nejšie miesto Samarkandu!

     Po stopách nomádov za nocou 
v jurtách k brehom jazera ležiacemu v zná-
mej púšti KYZYLKUM. Púštna fauna a nikde 
nikoho. Pri našom kempe si zajazdíme na 
chlpatých ťavách, oddýchneme si pri neko-
nečných kanvičkách čaju či pohárikoch vodky 
a večer sa započúvame do nomádskych piesní 
pri horiacom ohni. Uzbecká romantika pre-
tkaná Hodvábnou cestou. Ruiny karavánneho 
mesta MALIKRABOT, nekonečné bavlníko-
vé plantáže plné bieleho zlata. BUCHARA 
je dnes živým múzeom pod šírym nebom. 
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Centrálna Ázia
KIRGIZSKO ∙ KAZACHSTAN ∙ UZBEKISTAN ∙ TURKMENISTAN ∙ TADŽIKISTAN
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V labyrinte starých domov a uličiek pohľadá-
me ikonu mesta v podobe stavby Čár minár. 
Mauzóleum Ismaila Somoního z 10.storočie 
je najvýznamnejšou stavbou Strednej Ázie. 
Minaret Kalon uchvátil Džingischána a získa si 
aj nás. Fascinujúca rozprávková architektúra, 
tyrkysové kupoly, tisíce kachličiek a pocit, že 
toľko krásy snáď ani nemôže byť pravda. Večer 
si dáte tradičný hammam v stredovekom 
dome alebo uprednostníte litre čaju a obrov-
ský šašlík na námestí Lajbi Chauz, kde sa dá 
sedieť dlhé hodiny bez toho, aby to človeka 
omrzelo?

       Cez širokú Amu Darju (bájny 
Oxus) sa dostaneme do tajomného TURKME-
NISTANU. Severná Kórea strednej Ázie stá-
le patrí k cestovateľským bonbónikom. Sú 
Turkménky vo svojich tradičných krojoch 
najkrajšími ženami Hodvábnej cesty? Na-
dýchneme sa architektúry, kde sa miešajú 
sovietske vplyvy so super modernými víziami 
Turkmenistanu 21. storočia. Unikátny MERV 
(UNESCO) nás naučí cestovať v čase. Jeho 
záhrady fascinovali Bagdad aj celý islamský 
svet. Hlinené pevnosti aj posvätné hrobky 
islamských svätcov. Nazrieme do kuchyne 
pútnikov? Obed v tradičnej turkménskej čaj-
cháne a bazár v Mary sa stane miestom, kde 
pohľadáme miestnu špecialitu. Vedeli ste, že 
existuje aj sušený melón? Krátky prelet ponad 
púšť do hlavného mesta. AŠCHABAD: bizarné 
mesto, ktoré svojimi projektmi preskočilo 
Dubaj. Najväčšia mešita Strednej Ázie, kam 
nikto nechodí. Mramorové mauzóleum veľ-
kého Turkmenbašiho a zlatá socha v parku. 
Koľko má mesto zápisov v Guinnessovej knihe? 
Kam sa podela trojnožka so slávnou sochou 
prezidenta otáčajúcou sa za slnkom? Je ťažké 
odlíšiť čo je bláznovstvo a čo realita. Odlet 
a prílet domov.

02

03

BUBO+
Monumentálna 
a nezabudnuteľná cesta 
s jedinečným know how
Rozšírený program bez 
navýšenia ceny
Vysoká úroveň služieb 
typická pre BUBO
Krížom cez všetky 
krajiny Strednej Ázie

Synonymum 
Hodvábnej cesty. 
Mauzóleum 
s hrobkou obávaného 
dobyvateľa 
Tamerlána. Miesto 
nasiaknuté príbehmi 
a legendami.

04

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Bizarná Turkmenbašiho 
mešita pri Ašchabade

02 foto :  Tomáš KUBUŠ — bubo 
Uzbekistan je krajinou 
plnou tradícii

03 foto : Tomáš KUBUŠ — bubo 
Šašlík a miska čaju, tak ako 
pútnici na Hodvábnej ceste

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Stredná Ázia je stále posiata 
tradičnými jurtami

16 dní

od 3 130 €
do 3240 €

CENA NEZAHŔŇA
víza cca 350 eur, vstupné 
do pamiatok cca. 55 eur, 
výlet Tadžikistan, ostatnú 
stravu, vodku, letiskové 
poplatky

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class /Bishkek - 
Ašchabad/
ubytovanie v kvalitných 
hoteloch s raňajkami 
v izbách pre dve osoby
lôžkový vlak 
v Kazachstane
dopravu prenajatými 
autobusmi, terénnymi 
autami, minivanom a aj 
na ťave
všetky výlety podľa 
programu
plnú penziu v púšti 
Kyzilkum
BUBO sprievodcu 
a kvalitných domácich 
sprievodcov
žiadosť o pozývací 
list a ostatné náročné 
povolenia potrebné na 
získanie víz,
zabezpečenie všetkých 
OVIR registrácií
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

13. 03. 2019 → 28. 03. 2019
10. 04. 2019 → 25. 04. 2019
10. 07. 2019 → 25. 07. 2019
09. 09. 2019 → 24. 09. 2019

TERMÍNY

Alma Ata
Taškent

Samarkand

Buchara
TURKMENISTÁN

KAZACHSTÁN

Biškek

Ašchabad
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Uzbekistan, Turkmenistan

Hodvábnou cestou do Perzie

Stredná Ázia Grand Tour

BUBO+
Jediná CK na Slovensku 
s praktickými skúsenosťami 
od roku 2005
Odborníci na Strednú Áziu, 
školení cestovateľskou 
akadémiou
Prepracovaný zájazd 
po najvýznamnejších 
pamiatkach Hodvábnej 
cesty

BUBO+
Samarkand, Buchara, Merv, 
Perzepolis na jednej ceste
Región, kde sú skúsenosti 
veľkou výhodou
Rozšírený program 
a čistokrvná stredoázijská 
kuchyňa
Pod patronátom historikov, 
ktorí tento región milujú

BUBO+
Pre tých ktorí chcú vidieť 
všetko včítane Iránu
Rozšírený program bez 
navýšenia ceny
Vysoká úroveň služieb 
typická pre BUBO
Krížom cez všetky krajiny 
Strednej Ázie do Perzie

Samarkand

Buchara

Merv

TURKMENISTÁN
UZBEKISTÁN

TaškentAšchabad

Samarkand

Buchara

MervMašhad

Širaz

Esfahán

UZBEKISTÁN

ÍRÁN

TaškentAšchabadTeherán

Samarkand

Buchara

Merv

Alma
AtaMašhad

Širaz

Esfahán

UZBEKISTÁN

ÍRÁN

Taškent Biškek
AšchabadTeherán

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 ÁZIA

 ÁZIA

21 dní

27 dní

od 4 110 €

od 4 600 €

 ÁZIA 10 dní od 2 125 € / do 2 245 €

/ do 4 330 €

/ do 4600 €

Stredná Ázia nie je stredobodom záujmu cestovateľov. 
Pritom ide o krajiny, ktoré boli súčasťou legendárnej Hod-
vábnej cesty a  ich historická hodnota je nevyčísliteľná. 
Vďaka bývalému spojeniu s Ruskom sú nám mentálne 
bližšie a napriek tomu neskutočne exotické a autentické. 
Garantovane čarovná cesta. Na monumentálnom námestí 
Chošt Imom pohľadáme najstarší Korán a vysvetlíme si 
základy príbehu Hodvábnej cesty. Koľko má v Uzbekistane 
sôch Timur Veľký? Námestie Registan v Samarkande patrí 
k najkrajším námestiam sveta. Strávime tu viac času. Exo-
tický bazár a po stopách Alexandra Veľkého za spánkom 
v jurte. Zajazdíme si na ťavách v absolútnej romantike. 
Turkménsky Merv, z ktorého dýchajú legendy starých 
pútnikov. Na záver legendy o Turkmenbašim.

BUBO úspešne zdoláva Hodvábnu cestu už 15 rokov a toto 
je práve jej najzaujímavejšia časť. Tisícročná história a tvrdá 
realita. Sprevádzajú vás historici a archeológovia. Ne-
zabudnuteľné miesta s atmosférou ako za starých čias. 
Začíname v Uzbekistane. Toto nie je ZSSR, ale moslimský 
svet šmrncnutý nám blízkou kultúrou. Prvé tyrkysové kupoly 
a usmievaví a priateľskí Uzbeci. Po stopách karaván do 
Samarkandu a večer na najkrajšom námestí Strednej Ázie. 
Dáte si plov? Jurty v púšti Kyzylkum a šálka čaju v rozpráv-
kovej Buchare. Turkmenistan nie je len jeho šialený vládca, 
ale aj úžasný Merv. V Iráne sa zaradíme k šítskym pútnikom 
v Mashade a odletíme do Shirazu. Na záver Esfahán a istota, 
že Irán je oveľa krajší než jeho obraz v médiách.

Zájazd pre klientov, ktorí radi cestujú dlho a pôžitky z ciest 
si vychutnávajú naraz. Ako inak sa dá nazvať cesta, ktorá 
sa začína v horách Kirgizstanu, prechádza kazašskou 
stepou, pozdĺž bájnych riek, prekračuje púšte, zastavuje 
v svätých mestách a končí sa pod Elborzom? Z kirgizského 
BIŠKEKU k alpínskemu jazeru s panorámou zaľadnených 
vrcholkov Ťan Šanu. V Kazachstane ochutnáme ťavie 
mlieko a prekvapí nás moderna a pokrok. Dve uzbecké 
perly Samarkand a Buchara, ale aj najstarší korán sveta 
v Taškente. Nomádi na prahu púšte Kyzylkum, unikátny 
turkménsky Merv, príbehy Tisíc a jednej noci a zlaté sochy 
Turkmenbašiho. Do Iránu vstupujeme v posvätnom Maša-
de. Hrobka ôsmeho šítskeho imáma a príbehy Perzskej ríše.

UZBEKISTAN ∙ TURKMENISTAN

UZBEKISTAN ∙ TURKMENISTAN ∙ IRÁN

KIRGIZSKO ∙ KAZACHSTAN ∙ TADŽIKISTAN ∙ UZBEKISTAN ∙ TURKMENISTAN ∙ IRÁN

106 —— katalóg 2019



Izrael, Jordánsko, Libanon

Palestína, Izrael

Perzský záliv

BUBO+
Kresťanské komunity, 
drúzovia a beduínske 
kmene
Množstvo praktických 
skúseností
Gigantický Baalbek, dve 
najstaršie mestá sveta
Arabská pohostinnosť 
a útok na všetky zmysly

BUBO+
25 rokov nepretržitých ciest 
na Blízky východ garantujú 
maximálnu odbornosť
Naša srdcová destinácia
BUBO sprievodcovia 
s mnohoročnými 
skúsenosťami
Informácie až pod kožu

BUBO+
Pod vedením arabistov 
do krajín emirov, sultánov 
a šejkov
Komplexný zájazd, na 
ktorom sa dozviete viac
Detailnejšie poznanie 
skrytých častí Emirátov
Najbezpečnejšie krajiny 
sveta a najširší program 
v Arábii

Nazareth

Baalbek

Anjaar

Jeruzalém

IZRAEL

Tel Aviv

Petra

Wadi Rum

Ammán

Bejrút

JORDÁNSKO

LIBANON

Nazareth

Jeruzalém
Betlém

IZRAEL

PALESTINATel Aviv

Manama

OMÁN

Kuwait City

Abu
Dhabi Muscat

Doha
Dubai

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 ÁZIA

 ÁZIA

6 dní

12 dní

od 990 €

od 2 430 €

 ÁZIA 13 dní od 2 230€ / do 2490 €

/ do  1 050 €

/ do  2 430 €

Maximalistická cesta Blízkym východom. Dotkneme sa 
srdca Osmanskej ríše a čarokrásneho Libanonu, kde sa 
hory, more a kultúra stretávajú v úžasnej symbióze. Su-
niti, šiíti, židia, starodávne kresťanské komunity budú po 
našom boku po celý čas a dozviete sa viac o ich spolužití. 
Spoločne sa prejdeme miestami, kde vznikla abeceda 
a boli položené základy dnešnej civilizácie. Nikde inde 
neuvidíte ich interakciu lepšie. Nazareth a Golanské výšiny. 
Jeruzalem a Betlehem. Petra, púšť a Mŕtve more. Naj-
väčší rímsky chrám na svete v Baalbaku a finále v živom 
Bejrúte, ktorý vás nadchne. Veľké putovanie regiónom, 
ktorý musíte spoznať.

Cesta po miestach, kde sa to všetko začalo. Ponorte sa 
do histórie ľudstva, potraste ruku beduínom, zamyslite sa 
na miestach, kadiaľ kráčal Abrahám, Mojžiš a Ježiš a vy-
chutnajte sladký mätový čaj. Započúvajte sa do trmy-vrmy 
na jeruzalemskom bazáre a do zvuku zvonov v Nazarete. 
Cestujte s nami do dvoch jedinečných krajín, ktoré spája 
Genesis a rozdeľuje politika. Arménska, moslimská, židov-
ská a kresťanská štvrť v starom Jeruzaleme. Ktoré z týchto 
náboženstiev má pravdu? Kresťania bozkávajú Ježišov 
hrob, židia šepkajú modlitby pri Múre nárekov, moslimovia 
sa päťkrát do dňa obracajú k Mekke. A Arméni pijú koňak. 
Nový Jeruzalem, Betlehem, Jericho a Nazaret. Príbehy 
z Biblie na miestach, ktorými kráčal Ježiš. Poďte spoznať 
obdobie histórie ľudstva, ktoré nás ovplyvňuje dodnes.

Opulentné sultanáty a emiráty hýbu svetom. Je ľahké im 
závidieť bohatstvo, čo im tečie z ropy. My sa však prenesieme 
o pár desiatok rokov dozadu a uvidíme nesmierne ťažký život 
generácií pred nimi. Až tu si uvedomíme, že Slovensko je raj. 
Na rozdiel od Slovenska však štáty zálivu budujú, stavajú 
a netunelujú a aj preto tu za pár rokov vyrástli mestá, 
o akých sa nám môže iba snívať. Zbožňujeme Arábiu a na 
tomto zájazde sa dozviete prečo. Krajina kadidla a múdreho 
sultána v Ománe, história imámov v Bahle, žijúca legenda 
v Dubaji, najvyššia stavba na svete a architektúra, ktorá 
plní sny. Ohromný mix svetonázorov v Katare, kde sa futbal 
mieša s geopolitikou, Bahrajn, štát 33 ostrovčekov a na záver 
Kuvajt, najdemokratickejší štát zálivu a zároveň najdrahší. 
Poďte si urobiť názor na región, o ktorom sa hovorí.

IZRAEL ∙ PALESTÍNA ∙ JORDÁNSKO ∙ LIBANON

OMÁN ∙ KUVAJT ∙ DUBAJ ∙ KATAR ∙ BAHRAJN ∙ SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

IZRAEL ∙ PALESTÍNA
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↖ foto : Robert TARABA — bubo 
Maroko, Marrakesh



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.

01

Izrael, Jordánsko komfortne

 Odlet a prílet do Tel Avivu na brehu Stre-
dozemného mora. Transfer do biblického Na-
zaretu v úrodnej krajine zvanej Galilea. Kávička 
s kardamónom, čerstvá šťava z granátových 
jabĺk alebo dáte prednosť chutnej šawarme či 
faláfelu? Atmosféra ako vystrihnutá z románov 
o Oriente a naša prvá noc v zemi zasľúbenej.

 Okolo Genezaretského jazera sa pozrieme 
na miesta, kde žil a učil Ježiš Kristus, namočí-
me si nohy a nakŕmime rybičky v biblickej rieke 
Jordán na krstnom mieste Yardenit. Pozrie-
me sa na miesto zázračného rozmnoženia 
chleba a rýb v slávnom kostolíku v Tabghe 
a poprechádzame sa po vykopávkach mesta 
Kafarnaum, kde Ježiš učil v Bielej synagóge 
a zázračne vzkriesil dcéru správcu Yaira. Pre-
sun na Mt. Bental, kde sa temnými chodbami 
bunkra na bývalej základni izraelskej armá-
dy dostaneme na post pozorovateľov OSN, 
s ktorými sa môžeme porozprávať o súčasnej 
situácii v DMZ (demilitarizovanej zóne) medzi 
Izraelom a Sýriou, pohľad na 2 km vzdialenú 

 ÁZIA

Quneitru v Sýrii, kávička a koláčik v Cofee 
Annan, kaviarničke v oblakoch na mieste, kde 
bol málokto. NAZARET: najväčšie arabské 
mesto na izraelskom území. Obrovská Bazilika 
Zvestovania v centre mesta. Spočítate, koľko 
obrazov či mozaík patrí Panne Márii? Nájdeme 
tu aj našu slovenskú? Kostol svätého Jozefa, 
ale aj uličky starého mesta prepletajúce sa do 
krásneho labyrintu, v ktorom sa zastavil čas.

     Presun cez Západný breh a chec-
kpoint do Júdei. Po ceste krátka zastávka 
na Palestínskom autonómnom území v Je-
richu, najstaršom meste na svete, odkiaľ sa 
podľa starých príbehov ozývala slávna trúba. 
Čo z biblického mesta zostalo? Pohľad na 
Horu pokušenia, kde Ježiš 40 dní odolával 
diablovi. Obed na brehu Mŕtveho mora v ki-
buci v Qumráne, krátky film a prechádzka 
po pozostatkoch kolónie Eséncov, ktorí nám 
zanechali zvitky od Mŕtveho mora. MASADA: 
Herodove paláce (UNESCO), miesto hrdin-
ského boja Židov proti Rimanom, ktorý nám 

NOVÝ PROGRAM

Rád fotografujem a tento 
zájazd bol pre mňa rajom. 
Mŕtve more má skutočne 
liečebné účinky a rezort, 
ktorý tu ponúka BUBO, 
je najlepším. Fundovaní 
sprievodcovia sú v BUBO 
štandardom a ocenil som 
2 dni oddychu na záver.

Tomáš 
Dianiška
dermatovenerológ

JORDÁNSKO ∙ PALESTÍNA ∙ IZRAEL
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Rum s nádhernou púštnou scenériou, kde pre 
100 rokmi pôsobil aj T. E. Lawrence a kde sa 
na sekundu staneme beduínmi aj my. Kraji-
na okolo nás sa odrazu zmení, obklopia nás 
vysoké voskové hory a medzi nimi budeme 
hľadať najkrajšie pieskové duny či ukryté 
kaňony, kde po sebe nechali starobylé civili-
zácie nenápadné petroglyfy. Kedysi tadiaľto 
prechádzali karavány, no dnes sa tu prevaľuje 
piesok. Prečo je Wadi Rum najfarebnejšou 
púšťou Blízkeho Východu? Kadidlo, myrha, 
beduínsky čaj so šalviou a púštnou mätou, ale 
aj ťavy a staručké džípy. Vytrasieme si piesok 
z topánok a našim ďalším cieľom je križiacky 
hrad KARAK. Sledujeme ho už z diaľky, ako sa 
vypína na pahorku nad mestom. Patrí medzi 
najväčšie križiacke hrady na svete a jeho meno 
sa veľmi úzko prepletalo aj s osudmi jeru-
zalemského kráľa. Viete, čo bolo obľúbenou 
kratochvíľou Raymonda du Chatillona? Kto 
to bol Saladín? Tí všetci sa stretli práve tu 
a na mieste, ktorým kráčame, sa tvorili dejiny 
celého regiónu. Prejdeme sa jeho kamennými 
ruinami a dozvieme sa viac. Púštna diaľnica 
nás vezme až k Mŕtvemu moru a užijeme si 
nad ním náš prvý západ slnka. Už v základnej 
cene veľmi kvalitný hotel priamo na brehoch 
mora – oddýchnite si 2 dni na záver!

02

podľa tradície pochovaný prorok Mojžiš. 40 
rokov putovania z Egypta po púšti ho pri-
viedlo sem, kde zhliadol vytúženú Zasľúbenú 
zem. Viete, prečo mu nebolo umožnené do 
nej vkročiť? Užijeme si nádherné pohľady na 
biblickú krajinu. Po púštnej diaľnici naprieč Jor-
dánskom pokračujeme do mesta Wadi Musa, 
ktoré je vstupnou bránou do legendárnej Petry. 
Mojžišove údolie zaliate tichom a nad hlavou 
krásna nočná obloha. Nocľah v Petre, aby 
sme ráno mohli vyraziť do strateného sveta. 
Švajčiarsky cestovateľ Burckhardt objavil toto 
mesto v prestrojení v roku 1812 a vďaka nemu 
poznáme príbeh, ktorý priťahuje snáď každého 
s dobrodružným srdcom. Tajomnú, ba priam 
magickú atmosféru si mesto udržalo dodnes. 
Splnený sen. Celodenná prehliadka Petry, ktorá 
je ukrytá hlboko v horách, ktorým dominuje 
Áronova hora s hrobkou Mojžišovho brata. 
Cez legendárny kaňon Siq sa dostaneme pred 
červenú pokladnicu Khazneh, známej z filmu 
Indiana Jones. Dnes je jej silueta ikonou celého 
Jordánskeho kráľovstva a azda najznámejším 
obrázkom Blízkeho Východu. Kultúra antického 
kmeňa Nabatejcov sa nám ukáže v celej kráse. 
Mesto mŕtvych, kolonády, divadlo a do toho 
hra svetla na červenom pieskovci sa postarajú 
o nádherné zábery. Vyjdeme ku Kráľovským 
hrobkám, aby sme si užili panorámu okolitých 
skál a u beduínov si posedíme na kardamónovej 
káve alebo mätovom čaji. Aktívnejší vystúpia 
až na úplný koniec Petry k najväčšej pamiatke 
Ed Deir. Vo vstupných dverách, ktoré sú vyso-
ké osem metrov sa budete cítiť ako mravec. 
Nebudeme odtiaľto chcieť odísť. Cez Siq sa 
vrátime späť a zatvoríme za Petrou dvere. 
Ostane skrytá v týchto tichých, červených 
horách, ale aj v našich myšlienkach.

 Z Wadi Musa na najjužnejší bod našej 
cesty po stopách Mojžiša, do údolia Wadi 

opísal Josephus Flavius. Nazrieme spoločne do 
rímskych kúpeľov. Výstup z podmorskej výšky 
425 m do posvätného Jeruzalemu v Júdskych 
horách. Prechádzka Starým mestom, dych 
tisícročí, ale aj prvé dotyky s realitou. Staré 
mesto a jeho štyri štvrte moslimská, židovská, 
kresťanská a arménska, Skalný dóm a mešita 
Al Aksá na Chrámovej hore. Miesto príbehov, 
kde Abrahám takmer obetoval Izáka a odkiaľ 
mal prorok Mohamed na svojej nočnej ceste 
vyraziť do neba, aby sa stretol s prorokmi. 
Múr nárekov, kam si aj vy vložíte svoje prianie. 
Dláždenými uličkami a miestnymi bazármi 
po stopách známej cesty Via Dolorosa, na 
konci ktorej nás čaká 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 alebo prechádzka 
po jeruzalemských hradbách, nikdy sa ne-
končiace príbehy Starého a Nového zákona, 
sladký mätový čaj. OLIVOVÁ HORA a Get-
semanská záhrada, miesto Judášovej zrady, 
miesto posledného spočinutia Panny Márie. 
Údolie Kidrón a panoráma starého Jeruzale-
mu. BETLEHEM: betónový múr a checkpoint, 
ktorý tu je dennou tvrdou realitou. Nazrieme 
do Baziliky narodenia Ježiša Krista (UNESCO). 
Námestie jasličiek, ale aj Jaskyňa mlieka či po-
lia, odkiaľ pastieri sledovali padajúcu hviezdu. 
BETÁNIA: V malom palestínskom mestečku sa 
pozrieme na Lazarovu hrobku. Nazriete do jeho 
moderných štvrtí? Alebo si zájdete na kávu do 
slávneho hotela American Colony?

   Smerujeme do hlbokého údolia Mŕtveho 
mora a priamo k rieke Jordán oblasťou, kde 
bola biblická Sodoma a Gomora. Dramatic-
ký hraničný prechod medzi Izraelom a Jor-
dánskom. Z najnižšie položeného miesta na 
planéte Zem na biblickú horu NEBO, kde je 

Vo vstupných dverách, 
ktoré sú vysoké osem 
metrov, sa budete cítiť 
ako mravec. Nebudeme 
odtiaľto chcieť odísť.
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 Po raňajkách sa presunieme na sever do 
najzachovalejšieho antického mesta v krajine. 
JARASH: staroveké miesto, kde je odkrytých 
len necelých 20 percent mesta. Dokonale za-
chované Cardo Maximus s vyjazdenými stopa-
mi od rímskych kočov, množstvo byzantských 
mozaík, obrovské divadlo s dokonalou akus-
tikou, tetrapylón aj chrám bohyne Afrodity. 
Prečo sa jeden zo stĺpov hýbe? Mestu na križo-
vatke odvekých ciest karaván sa darilo. Úrodná 
okolitá krajina s olivovými sadmi a drobným 
poľnohospodárstvom patrí k najúrodnejším 
oblastiam celého Jordánska. Ostrý kontrast 
s tým, čo sme videli pred pár dňami. V údolí 
Mŕtveho mora sa okúpete 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 dajú čítať ležiac na vode! Relax, 
oddych a liečebné procedúry v Mŕtvom mori. 

Výborný hotel, strava a fantastické miesto, 
ste predsa na najnižšie položenom mieste na 
svete! Voda v Mŕtvom mori obsahuje desaťkrát 
viac solí než obyčajná morská. Na nervový 
systém pôsobí kombinácia vody, vzduchu 
a bahna s veľkým množstvom jódu a brómu, 
síra a horčík pomáhajú liečiť kožné choroby 
a draslík pôsobí na artritídu a reumu. Návod, 
ako si užiť Mŕtve more čo najlepšie, pre vás 
zostavil MUDr. Tomáš Dianiška, MHA, ktorý sa 
po ukončení štúdia na lekárskej fakulte venuje 
odboru dermatovenerológia. Rady nájdete na 
našej stránke respektíve v predzájazdových 
informáciách.

 Transfer na letisko v Ammáne 
a odlet domov.

03 04

05 06

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Príbehy prastarého náboženstva

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Na miestach, kde sa to všetko 
začalo, si vysvetlíme viac

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Arabská káva s kardamónom 
sa tu pije už stáročia

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Jordánsky beduín v BUBO džípe 
vás odvezie na púšti Wadi Rum

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Ako by sa na týchto miestach 
od pradávna nič nezmenilo

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Kto vyšliape 800 schodov v Petre, 
uvidí nádhernú hrobku Ed Deir
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MŔTVE MORE
Len aby vás pri odlete domov colníci v pase 
spoznali. Zopakujte našu procedúru trikrát 
a omladnete o 3 roky. Kožu budete mať hľadkú 
ako bábätká a vyliečite si vaše neduhy.

WADI RUM
Prenajatými džípmi s kamarátmi beduínmi 
vyrazíme do najkrajších častí možno najkrajšej 
púšte planéty. Vyskúšate beduínsky čaj? Či 
dáte prednosť jazde na ťave?

NA KOŇOCH PETROU
Zdatným odporúčame trekking k Aaronovej 
hrobke. Pri hrobke brata Mojžíša budete sami. 
Kone, ktoré odnesú vašu batožinu či vás osob-
ne sú v cene.

SANDBOARDING
Spoznáte príbehy Starého aj Nového zákona, 
ale pre mladých a akčných sme pripravili aj pár 
dobrodružných aktivít. Zasurfujte si s nami 
napríklad na obrovskej pieskovej dune!

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Petra

Wadi Rum

IZRAEL

JORDÁNSKO

Tel Aviv Ammán

BUBO+
Tri krajiny, tri príbehy, 
tri pohľady na svet, tri 
náboženstvá
hlbšie poznanie a 2 dňový 
oddych na konci zájazdu
25 rokov nepretržitých 
ciest na Blízky východ 
garantujú maximálnu 
odbornosť
Magická Petra, čarovné 
Wadi Rum, orientálny 
Jeruzalem, hrdá Masada, 
antický Jarash

10 dní od 1 650€ / do 1970  €

22. 02. 2019 → 03. 03. 2019
17. 04. 2019 → 26. 04. 2019
29. 04. 2019 → 08. 05. 2019
26. 07. 2019 → 04. 08. 2019
11. 10. 2019 → 20. 10. 2019
25. 10. 2019 → 03. 11. 2019

Doprajte si luxus na konci zájazdu 
v štýlovom a trendy hoteli Kempin-
ski Ishtar na brehu Mŕtveho mora. 
Už hlbšie klesnúť nemôžete. Lu-
xusný hotel na jordánskom brehu 
Mŕtveho mora sa totiž nachádza 
na najnižšom mieste planéty. Leží 
priamo na pobreží mora, má deväť 
priestranných bazénov, niektoré 
sú stovky metrov dlhé a architek-
tonicky výnimočné. Dizajn vášho 
hotela pripomína Semiramidinine 
visuté záhrady v Mezopotámii. 
Naša BUBO partia zvykne takto 
klesnúť do 11.30 popíjať šampan-
ské, ktoré je súčasťou raňajkového 
menu. Potom rady od doktora, ako 
si najlepšie užiť blahodarné účinky 
Mŕtveho mora a dovolenka môže 
pokračovať.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL PRI 
MŔTVOM MORI
194 €
osoba / 2 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
9x ubytovanie v hoteloch 
strednej triedy ⭑⭑⭑ 
v izbách pre dve osoby
9 x raňajky
privátnu dopravu 
klimatizovaným 
autobusom počas 
celého zájazdu
BUBO sprievodcu
2 x večera
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
letiskové transfery 
v Jordánsku
hraničné poplatky
jordánske víza 
a ich vybavenie

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
ostatnú stravu, vstupné 
do pamiatok a atrakcií 
(Jarash, Mt. Nebo, Mŕtve 
more, Petra, Wadi Rum, 
Masada, Getsemanská 
záhrada, Qumrán), 
cestovné poistenie 
a individuálne výdaje, 
výstupný poplatok 
z Izraela.

Kempinski Ishtar
⭑⭑⭑⭑⭑

Jordánsko

Business Class 
Austrian Airlines
od 1370 €
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ZLEPŠUJEME SA PRE VÁS

Naložte vaše zážitky do BUBO auta  
a doneste ich bezpečne domov.

BUBO AIRPORT TRANSFER 2019

 ✓ Skúsení a scestovaní šoféri s praxou 
vo Švajčiarsku či USA.  

 ✓ Váš let monitorujeme modernými 
aplikáciami a čakáme  
na Vás bez poplatku aj v prípade 
meškania letu.

TÚTO DOPRAVU STRETNETE NA 90% ODLETOV 
A PRÍLETOV BUBO ZÁJAZDOV V ROKU 2019.

Váš BUBO team Vám praje šťastnú cestu



VIAC ZÁJAZDOV NA WWW.BUBO.SK

ALŽÍRSKO

BENIN

BOTSWANA

BURKINA FASO

BURUNDI

ČAD

DŽIBUTSKO

ERITREA

ETIÓPIA

ESWATINI

GABON

GAMBIA

GHANA

JUHOAFRICKÁ  
REPUBLIKA

KAMERUN

KEŇA

KONGO (DRC)

LESOTHO

LIBÉRIA

MADAGASKAR

MALAWI

MALI

MAROKO

MAURETÁNIA

MAURÍCIUS

MOZAMBIK

NAMÍBIA

NIGÉRIA

POBREŽIE  
SLONOVINY

REUNION

ROVNÍKOVÁ 
GUINEA

RWANDA

SENEGAL

SEYCHELY

SIERRA LEONE

SOMÁLSKO

SUDÁN

SV. TOMÁŠ

TANZÁNIA

TOGO

UGANDA

ZAMBIA

ZIMBABWEAFRIKA



Juh afrického kontinentu je domovom piatich krajín, ktoré na tejto ceste 
navštívime. Môžete si pridať aj Zambiu (50% našich klientov) a máte ešte 
o krajinu viac. Nadýchame sa vône oceánu na mieste, odkiaľ Európania 
začali osídľovať Afriku, ochutnáme lahodné vína, ktorých tradíciu sem 
priniesli hugenoti z La Rochelle a do očí divočine sa pozrieme v Chobe.

   Odlet do mesta, ktoré mnohí označujú 
za najkrajšie mesto sveta. Úžasná poloha medzi 
modrým oceánom a obrovskou Stolovou horou, 
svahy porastené vínnou révou. Pešo alebo lanov-
kou na Stolovú horu a prechádzka k Maclears 
Beacon, výhľady na Robben Island, kde bol 18 
rokov väznený Nelson Mandela, ale aj na Leviu 
hlavu, Diablov vrchol a 12 apoštolov na juhu. 
Večer prechádzka najdlhšou ulicou mesta plnou 
historických viktoriánskych domov. Ochutnáte 
na večeru tanier s ražniči z pštrosa či krokodíla ?

   Uškatce, tučniaky a hrozno plné cukru, 
ktoré tvorí úžasné vína. Zátoky známe samo-
vraždou desiatok veľrýb, mierime na absolútny 
juh kontinentu (UNESCO). Uvidíme už dnes 
pštrosy, antilopy a opice? Nádhernou prírodou 
okolo Diasovej pláže s úžasnými výhľadmi 
k  Mysu Dobrej nádeje. Bludný Holanďan, 
vrchy Hotentotov a obrovská zátoka False 
Bay. Najstaršie vinice v subsaharskej Afrike. 
Ochutnáme 5 sort od Sauvignon Blanc cez 
barikové Chardonnay až po špeciálne sorty 
červeného. Vychutnával ich aj Napoleon, pruskí 
a francúzski králi, vo svojich dielach ho spo-
mína Charles Dickens či Charles Baudelaire. 

Na večeru krevety, ustrice či úžasné mušle. 
Odporúčame reštauráciu Den Anker v starom 
hangári. Trhy so suvenírmi z celej Afriky, pes-
trofarebná štvrť Bo-Kaap. Moslimská štvrť, 
indicko-malajská komunita a koreniny od vý-
myslu sveta. Múzeum diamantov na mieste, 
kde sa ich ťaží a obchoduje sa s nimi najviac, 
futbalový štadión, Waterfront. Pre odvážnych 
potápanie s bielym žralokom. Objednajte si 
tento veľmi vyhľadávaný zážitok hneď teraz.

   Letíme do Zimbabwe. Doktor Living-
stone tu objavil nádherné monumentálne 
vodopády, ktoré domáci volajú Mosi Oa 
Tunya – Dym, ktorý hrmí. Big Baobab Tree 
a miestni rezbári. Najlepšie ceny suvenírov 
v Afrike! Voľný deň na VIC FALLS, počas kto-
rého môžete absolvovať fakultatívne rafting, 
ísť sa pozrieť na zambijskú stranu vodopádov 
či skočiť z mosta bungee.

   Sme v Botswane. Čaká nás celodenné 
safari na brehu rieky CHOBE. Hrochy, kroko-
díly, levy, impaly a hlavne slony. Kombinované 
safari na súši a na vode. Chobe patrí medzi 
desať najlepších parkov sveta. BOTSWANA 

 AFRIKA

je najstaršia africká demokracia, Chobe zasa 
príkladom toho, že aj Afrika vie využiť svoje 
prírodné bohatstvo. Odlet do Johannesburgu.

   TRANSVAAL. Oblasť za riekou Vaal, 
ktorá bola baštou Búrov. Najteplejšia časť kra-
jiny, kde aj počas chladných zimných mesiacov 
pestujú pomaranče. Čaká nás národný park 
KRUGER takmer na hraniciach s Mozambi-
kom. Rozlohou veľký ako polovica Slovenska 
s populáciou 2200 stále hladných levov. Skalis-
ká, ktoré milujú leopardy, savany ktoré milujú 
gepardy, a tône, kde nájdete vzácnych psov 
hyenovitých. Uvidíme žirafy, slony a možno 
najkrajšie antilopy impala. Hľadáme noso-
rožce, hrochy a aj najnebezpečnejšie zviera 
Afriky – byvola. Opice a samotárske slony. 
Každé stretnutie so zvieratami je veľkým zá-
žitkom. So skúseným rangerom je šanca uloviť 
BIG 5 oveľa vyššia.

 Smerujeme do kráľovstva ESWATINI, jednej 
z najmenších krajín Afriky, kde je kráľ dodnes 
prezývaný Lev. Eswatini - malý štát s dvo-
ma hlavnými mestami. Po mnohých rokoch 
aj tu máme program, kde našim klientom 

01

Južná Afrika Total
JAR ∙ ZIMBABWE ∙ BOTSWANA ∙ LESOTHO ∙ESWATINI ∙ ZAMBIA
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ukazujeme kultúru, ktorá sa rýchlo stráca. 
Prútené domorodé domčeky, náčelníci, králi 
a šamani. Koľko žien môže mať svazijský muž? 
Kto vchádza v Eswatini prvý do dverí? Aké 
postavenie má stará mama? Nezanedbáme 
ani nádhernú prírodu tohto exotického štátiku. 
Prechádzka džungľou k vodopádom. Pozor na 
opice, aby vám nezobrali fotoaparát a prosím 
nekúpte sa, sú tu krokodíly.

 Cez oblasť Zululandu, odkiaľ pochádza 
Shaka Zulu sa dostaneme na miesta, kde pre-
biehali boje medzi Angličanmi, Búrmi a Zulu. 
Ako to dopadlo? Hovorí vám niečo meno Kr-
vavá rieka. Dozviete sa viac o nedávnej histórii 
krajiny. Viete, kde vznikli koncentračné tábory 
a kto ich zaviedol? Kam zmizlo Krugerove 
zlato? Nocľah v tieni Dračích hôr a vysoko-
horského štátu Lesotho.

 Celodenný program v tieni Dračích hôr, 
ktoré tvoria hranicu medzi Lesothom a Južnou 
Afrikou a sú domovom najvyššej hory juhu 
vysokej 3482 metrov. Viete, ako sa volá? Ná-
rodný park Royal Natal a presun k hraniciam 
s Lesothom. Krásne výhľady a v zimných me-
siacoch možno aj autentická africká guľovačka.

 Dnes sa dostaneme na strechu južnej Afri-
ky. LESOTHO, vysokohorské kráľovstvo, ktoré 
sa týči nad nekonečnými rovinami Juhoafrickej 
republiky. Hlavné mesto MASERU, horská sce-
néria, typické klobúky a dážď. Práve voda je 
najväčším bohatstvom tejto maličkej krajiny na 
streche Afriky, ktorú si nikto nikdy nepodmanil 
vďaka mohutnej hradbe Dračích hôr. Vedeli 
ste, že toto je najchladnejšia krajina Afriky?

   Návrat na medzinárodné letisko v Jo-
hannesburgu, rozlúčka s Južným krížom a odlet 
domov.

02

03

Trhlina široká 
takmer dva 
kilometre a Dym, 
ktorý hrmí. 
Dotknite sa vody! 
Afrika je živelná.

04

BUBO+
5 krajín juhu Afriky 
na jedenkrát
Dračie hory, dva oceány, 
Lesotho, Eswatini
Vic Falls, 111 metrov 
vysoké vodopády na 
rieke Zambezi
Zulu, Xhosa, Sotho, Búri 
a Angličania, inovovaný 
program!
Vyskúšajte Afriku 
s nami, 25 rokov sme 
tu ako doma

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Kapské mesto, Stolová hora 
a futbalový štadión

02 foto :  Martin ŠIMKO — bubo 
V slávnom safari Botswany

03 foto : Juraj ONDREJČÍK — bubo 
Rafting na Zambezi 

04 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Pri tučniakoch v Simon's Towne

16 dní

od 2 850 €
do 3480 €

CENA NEZAHŔŇA
víza, vstupné,  
letiskové poplatky

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
Kapského Mesta a späť 
z Johannesburgu
prelet Kapské Mesto- 
Johannesburg- Victoria 
Falls- Johannesburg
13 x ubytovanie v hoteloch 
strednej kategórie 
(miestne ⭑⭑⭑) v izbách 
pre dve osoby +raňajky
Vstupné do narodných 
parkov
Letiskové transfery v Afrike
Privátnu dopravu počas 
prehliadok a safari
žiadosť o pozývací list 
a náročné povolenia 
potrebné na získanie víz,
zabezpečenie všetkých 
OVIR registrácií

25. 01. 2019 → 09. 02. 2019
15. 02. 2019 → 02. 03. 2019
01. 03. 2019 → 16. 03. 2019
15. 03. 2019 → 30. 03. 2019
29. 03. 2019 → 13. 04. 2019
26. 04. 2019 → 11. 05. 2019
05. 07. 2019 → 20. 07. 2019
19. 07. 2019 → 03. 08. 2019
03. 08. 2019 → 18. 08. 2019
13. 09. 2019 → 28. 09. 2019
04. 10. 2019 → 19. 10. 2019
25. 10. 2019 → 09. 11. 2019
08. 11. 2019 → 23. 11. 2019
27. 12. 2019 → 11. 01. 2020

TERMÍNY

Johanesburg

Kapské mesto

Victoria Falls

Chobe

Kruger
Manzini

Maseru
JUHOAFRICKÁ

REPUBLIKA

ZIMBABWE

BOTSWANA
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Expresný zájazd po najkrajších miestach Afriky. Maľované Kapské Mesto, 
najmohutnejšie vodopády Afriky a najlepšie safari. Lanovka na Stolovú horu, 
ochutnávka najlepších vín, rozkošné tučniaky, Mys dobrej nádeje, potápanie 
s veľkým bielym žralokom, safari v krajine slonov v terénnych autách, 
najkrajšie vodopády na svete. dobrej nádeje,potápanie s veľkým bielym 
žralokom, safari v krajine slonov v terénnych autách, najkrajšie vodopády 
na svete, bungee jumping či prechádzka s levmi. Na jednu krátku cestu 
je toho viac než a na túto intenzívnu cestu budete ešte dlho spomínať.
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3× naj Afriky

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

 Prílet do mesta, ktoré mnohí označujú za 
najkrajšie mesto sveta. A majú pravdu. Úžasná 
poloha medzi modrým oceánom a obrovskou 
Stolovou horou, svahy porastené vínnou révou 
evokujú raj na zemi. Aj preto naše prvé kroky 
budú viesť na úpätie Stolovej hory. Našimi 
autami sa vyvezieme k stanici lanovky. Tí, čo 
chcú uloviť väčšie zážitky budú mať možnosť 
na symbol Kapského Mesta vystúpať pešo. 
BUBO pozná najlepší turistický chodník a vy 
sa dotknete úžasnej prírody v strede trojmilio-
nového mesta. Na výstup máte dve hodinky. 
BUBO rekord je 52 minút. Lanovkári sa na 
vrchole hodinku poprechádzajú, dajú si výbornú 
kávičku, pofotia si damanov skalných. Pre-
chádzka smeruje k Maclears Beacon a každý 
si vychutná výhľady na Robben Island, kde 

 AFRIKA

bol 18 rokov väznený Nelson Mandela, ale aj 
výhľady na Leviu hlavu, Diablov vrchol a 12 
apoštolov na juhu. Už všetci chápeme, prečo 
je Cape Town taký oceňovaný. Spoločne sa 
zvezieme panoramatickou, otočnou lanovkou 
dole. Ubytovanie v absolútnom centre mesta. 
Večer prechádzka so sprievodcom najdlhšou 
ulicou mesta plnou historických viktoriánskych 
domov. Ochutnáte na večeru tanier s ražniči 
z pštrosa, krokodíla, kudu? Alebo vyskúšate 
steaky, ktoré môžu pokojne konkurovať tým 
argentínskym? Africká hudba nás dostane 
do varu. Sme v Afrike, na kontinente, odkiaľ 
pochádzame a akosi to cítime. S BUBO sme 
tu ako doma!

 Za najkrajšieho svetla vyrážame na deň, 
ktorý bude pre vás jedným z najlepších v živote. 
Hory a búrlivé more päťdesiat kilometrov južne 
z Kapského Mesta. Uškatce, tučniaky a hrozno 

NOVÝ PROGRAM

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA ∙ ZIMBABWE ∙ BOTSWANA

Keďže nie som typ, 
ktorý len leží na lehátku, 
BUBO je pre mňa tá 
najlepšia voľba a bude 
ňou aj pri výbere 
najbližšej dovolenky.

Adela
Vinczeová
moderátorka
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s Kapským Mestom a ak vám chýba adrenalín, 
fakultatívne vám vieme zabezpečiť aj potápanie 
s bielym žralokom. Práve v okolí Kapského Mes-
ta sú najlepšie možnosti na jeho pozorovanie, 
pretože tu žije jeho najobľúbenejšia pochúťka, 
uškatec. Skúsite to? Objednajte si tento veľmi 
vyhľadávaný zážitok hneď teraz.

 Dnes letíme na sever. Čaká nás Zimbabwe 
a VICTORIA FALLS. Skorý ranný presun na 
letisko a prelet s krátkym prestupom v Jo-
hannesburgu. Okolo obeda pristávame na Vic 
Falls. Doktor Livingstone tu objavil nádherné 
monumentálne vodopády, ktoré domáci volajú 
Mosi Oa Tunya – Dym, ktorý hrmí. Presvedčíte 
sa o tom, že je to pravda. Prehliadka mesta 
a okolia, kde nie je ničím nezvyčajným, ak tu be-
hajú slony, antilopy. Big Baobab Tree a miestni 
rezbári. Najlepšie ceny suvenírov v Afrike! Aký 
je rozdiel medzi Matabele a Shona?

 Voľný deň na vodopádoch, počas ktorého 
môžete absolvovať fakultatívne rafting, ísť 
sa pozrieť na zambijskú stranu vodopádov, 
skočiť z mosta bungee priamo do rieky a určite 

02

určite zamilujete. Za posledných desať rokov 
vína z tejto unikátnej vinice dostali 66 zlatých 
medailí. No špecialitou je, že vínka z týchto 
viníc si vychutnával aj Napoleon Bonaparte, 
pruskí a francúzski králi, vo svojich dielach ho 
spomína Charles Dickens a Charles Baudelaire 
ho v Kvetoch zla prirovnáva k perám milovanej. 
Luxus, kvalita a história v jednom by mohli byť 
záverom nádherného dňa. No čaká nás ešte 
skvelá večera. Dáte dnes prioritu morským 
potvorám? Studený oceán produkuje to naj-
lepšie na svete. Krevety, ustrice, úžasné mušle 
či ryba, ktorú nájdete iba tu v okolí mesta. 
V BUBO odporúčame reštauráciu Den Anker 
(Kotva) umiestnenú v starom hangári, no dnes 
ide o jednu z najluxusnejších reštaurácii mesta. 
Mnoho druhov piva z rodinných pivovarov 
a vínna karta ocenená podľa Dinners Club. 
Ideálny čas na rozhovory s novými kamarátmi, 
ktorí sa tak často na BUBO zájazdoch nájdu. 
Takýto deň plný zážitkov dokážeme zorgani-
zovať po 25 rokoch skúseností a kontaktov! 
Sme tu pre vás.

 So skúseným BUBO sprievodcom sa bez-
pečne prejdeme absolútnym centrom mesta, 
navštívime trhy s výrobkami a suvenírmi z celej 
Afriky. Úžasným zážitkom nielen pre fotografov 
bude pestrofarebná štvrť Bo-Kaap. Domče-
ky červenej, zelenej, žltej farby, hnedé, čierne, 
tyrkysové. Moslimská štvrť, indická a malajská 
komunita a koreniny od výmyslu sveta. Múzeum 
diamantov na mieste, kde sa ich ťaží a obcho-
duje sa s nimi najviac. Vysvetlíme si ťažbu, ale aj 
spracovanie a uvidíte kópie tých najznámejších 
a najdrahších diamantov sveta. Vkusné výrobky 
za najlepšie ceny. Futbalový štadión je archi-
tektonickým skvostom. Najnavštevovanejšia 
atrakcia mesta, novo postavený Waterfront. 
Množstvo reštaurácii, obchodov, miesto prechá-
dzok, kde sa vždy čosi deje. Dokonalá rozlúčka 

plné cukru, ktoré tvorí úžasné vína. Kapské 
Mesto a jeho okolie má úžasnú mikroklímu. 
Zátoky, kde bolo prekladisko dreva (Hout Bay), 
zátoky známe samovraždou desiatok veľrýb, 
mierime do národného parku Table Mountain 
(UNESCO), na absolútny juh kontinentu. Uvi-
díme už dnes pštrosy, antilopy a opice? Krátka 
prechádzka k majáku na myse a potom úžasný 
hodinový treking (priama vzdialenosť medzi 
bodmi je 2300 metrov) nádhernou prírodou 
okolo Diasovej pláže s úžasnými výhľadmi 
a  fotopauzami k  Mysu Dobrej nádeje. Tu 
v roku 1488 pristál Portugalec Bartolomeu 
Dias a v roku 1895 ho oboplával aj pradedo 
nášho riaditeľa Ľuboša Fellnera. Už 25 rokov 
ho naši klienti navštevujú. Viete, ako ďaleko 
je odtiaľto domov? Kilometrovníky vám to 
prezradia. Miesto búrok, ktorého sa námor-
níci obávali, no keď ho zdolali, otvorila sa im 
veľká šanca zbohatnúť. Ďalej na juh je už iba 
Antarktída. Po oboplávaní mysu už námorníci 
nemierili na juh, ale na východ do pokojnejších 
vôd. Nádherné pláže, tyrkysový ľadový oce-
án, raj pre vtáky, divoká príroda, akú nájdete 
iba tu. Bludný Holanďan, vrchy hottentotov 
a obrovská zátoka False Bay. Tretie najstaršie 
mesto krajiny, stovky tučniakov. Vykúpete sa, 
či aspoň ovlažíte nohy? Pláže sú plné surfistov 
a žralokov bielych. Od júna do novembra je 
šanca vidieť veľryby. Pri pláži, kde surfovala 
Agatha Christie, odbočíme opäť k Stolovej 
hore a zamierime do nádherných viníc. Nie 
hocijakých, ale tých najstarších v subsaharskej 
Afrike s vyše 330-ročnou kontinuálnou histó-
riou. Poprechádzame sa vinicami, scenérie 
sú nádherné. Hlavný dom je skvelou ukážkou 
prvej holandskej architektúry z čias prvého 
guvernéra Simona van der Stela (17. storočie). 
Ochutnáme päť sort od Sauvignon Blanc 
cez barikové Chardonnay až po špeciálne 
sorty červeného. Pinotage je druh, ktorú si 

Za najkrajšieho svetla 
vyrážame na deň, ktorý 
bude pre vás jedným 
z najlepších v živote. 
Hory a búrlivé more 
päťdesiat kilometrov 
južne z Kapského Mesta.
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budete venovať čas aj nádherným dreveným 
a kamenným africkým suvenírom.

 Ideme do Botswany. Celodenné safari 
v Botswane na brehu rieky CHOBE. Sadne-
me do štýlových safari áut a ideme sledovať 
hrochy, krokodíly, levy, impaly a hlavne slony. 
Kombinované safari na súši a na vode. Chobe 
patrí medzi desať najlepších parkov sveta 
a  je jednoducho úžasné. Celý deň strávime 
v africkej divočine. Vedeli ste, že Chobe tečie 
dvoma smermi a samotný národný park obý-
vajú najväčšie koncentrácie slonov na svete? 
Vitajte v krajine slonov! Podľa posledného 
sčítania slonov žijúcich vo voľnej prírode, žije 
vyše 85 percent svetovej populácie v nádhernej 
Botswane.

   Rozlúčka s Južným krížom a Savanou 
a odlet domov. Prílet domov.

03 04

05 06

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Kráľ Botswany

02 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Členka kmeňa Herero

03 foto : Martina ČAMEKOVÁ — bubo 
Krotiteľka levov

04 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Úžasné Vic Falls

05 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
V Kapskom meste 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Desiatky uškatcov

Spojte si cestu 3 x naj 
s jednou z našich alternatív
(viac na www.bubo.sk)

3 x naj Afriky a relax na Mauríciu 
14 dní

3 x naj Afriky a relax na Zanzibare 
14 dní

3 x naj Afriky a relax v Mozambiku 
17 dní

3 x naj Afriky, Kongo, Angola 
16 dní
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STOLOVÁ HORA
Najkrajšia stolová hora na svete sa týči nad 
Kapským mestom. Symbol matky afrických 
miest a pohľad, na ktorý sa nezabúda. S nami 
však v Cape Towne uvidíte oveľa viac.

TUČNIAKY A VÍNO
Zoberieme vás k najväčšej kolónii tučniakov 
v Afrike na malú pláž, kde sa zdržiava asi 
tritisíc vtákov. A potom na juhoafrické vína 
do najstaršej vinice Afriky južne od Sahary.

RAFT U NYAMI-NYAMI
Nasadnite s nami na raft kúsok od najkrajších 
afrických vodopádov a splavte úchvatne pereje 
na teplej rieke Zambezi. Jej bohyňa Nyami-
-Nyami na vás bude dávať pozor.

NAJVIAC SLONOV
V parku Chobe plnom slonov pozorujte zviera-
tá z vody. Jedinečný pohľad na divú zver, ktorá 
sa prichádza napiť. Priblížite sa k hrochom 
a krokodílom takmer na dosah.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Johanesburg

Kapské mesto

Victoria Falls

Chobe

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

ZIMBABWE

BOTSWANA

BUBO+
Kapské mesto, 
Viktóriine vodopády 
a safari v Chobe za 9 dní
Vic Falls, 111 metrov 
vysoké vodopády na rieke 
Zambezi
Najlepšie safari v Afrike 
– Chobe
Slovenský sprievodca 
v najkrajšej Afrike 
a 3 pečiatky v pase

9 dní od 1 720 € / do 2380  €

25. 01. 2019 → 02. 02. 2019
08. 02. 2019 → 16. 02. 2019
15. 02. 2019 → 23. 02. 2019
22. 02. 2019 → 02. 03. 2019
01. 03. 2019 → 09. 03. 2019
15. 03. 2019 → 23. 03. 2019
29. 03. 2019 → 06. 04. 2019
18. 04. 2019 → 26. 04. 2019
26. 04. 2019 → 04. 05. 2019
21. 06. 2019 → 29. 06. 2019
28. 06. 2019 → 06. 07. 2019
05. 07. 2019 → 13. 07. 2019
19. 07. 2019 → 27. 07. 2019
03. 08. 2019 → 11. 08. 2019
13. 09. 2019 → 21. 09. 2019
27. 09. 2019 → 05. 10. 2019
04. 10. 2019 → 12. 10. 2019
18. 10. 2019 → 26. 10. 2019
25. 10. 2019 → 02. 11. 2019
08. 11. 2019 → 16. 11. 2019
27. 12. 2019 → 04. 01. 2020

Koloniálny luxus na záver zájazdu 
pri najkrajších vodopádoch Afriky 
padne každému vhod. Nádher-
ný historický hotel postavený už 
v roku 1904, ktorý zažil a videl toho 
veľa. Opulentný exteriér a luxusný 
interiér. Výhľady na fantastické 
vodopády Victoria Falls a most 
medzi Zambiou a  Zimbabwe. 
Nádherná africká príroda a zvuky 
divočiny na dosah. Anglický čaj 
o  piatej, či večerný gin tonic 
a červené slnko padajúce podve-
čer z afrického neba. Praskajúci 
oheň a skvelý steak. Už vyše sto 
rokov sa hotel stará o svojich hostí 
a všetci tu presne vedia, ako vám 
zabezpečiť ten top zážitok. Užite 
si ho s nami.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
VICTORIA FALLS HOTEL
560 €
osoba / 3 noci

AKČNÝ DEŇ NA 
VICTORIA FALLS
297 € osoba

PONOR 
SO ŽRALOKOM
165 € osoba

RAFTING NA ZAMBEZI
118 € osoba

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku do 
Kapského Mesta a späť
z Johannesburgu 
v economy class
prelet Kapské Mesto-
Johannesburg-Victoria 
Falls/Johannesburg
6 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách 
pre dve osoby
6 x raňajky
prehliadku Kapského 
mesta a Victoria Falls
safari v Chobe
vstupné do NP Chobe
letiskové transfery v Afrike
privátnu dopravu počas 
prehliadok a safari
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, víza, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií cca 80 
eur, ostatnú stravu, 
fakultatívny program

The Victoria Falls 
Hotel
⭑⭑⭑⭑⭑

Zimbabwe
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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.

01

JAR, Namíbia, Botswana, Zimbabwe

     Odlet ponad celú Afriku. KAPSKÉ 
MESTO: jedno z najkrajších miest na svete, 
porovnajte ho s Vancouverom, Riom alebo 
Sydney. Africké mesto s európskym vplyvom. 
Prejdeme sa centrom mesta a vyvezieme sa 
rotačnou lanovkou na vrchol Stolovej hory, kto-
rá tvorí dokonalú kulisu tohto mesta. Pohľady 
na široké okolie, Kapský záliv, falošná zátoka. 
Viete, ktoré zvieratko je najbližším genetickým 
príbuzným slona? Popod Chapmans až na 
Mys dobrej nádeje. Už tu zažijeme prvé safari 
a uvidíme antilopy, pštrosy a paviány. Navští-
vime Cape Point aj veľkú kolóniu tučniakov 
okuliarnatých. Výhľady na skalnaté pobrežie 
s nádhernými plážami a tyrkysovou vodou.

   Ruch veľkomesta nechávame za sebou 
a smerujeme do skutočnej Afriky, tiene sú 
dlhšie, ľudí je menej, domy ustupujú prírode 
a scenéria začína pripomínať divoký západ. 
NAMAQUALAND: tu ešte žijú potomkovia 
bušmenov. Medovo sfarbených potomkov buš-
menov a hotentotov černosi aj belosi vytlačili 

na okraj spoločnosti. Po prekročení hraníc do 
Namíbie sa rozlúčime s asfaltom. FISH RIVER 
CANYON: druhý najhlbší kaňon na svete z vy-
hliadky Hobas. Tu si spravíme piknik. Noc na 
farme v regióne Karas. V polopúšti sa kde-tu 
objaví život. Rastú tu zaujímavé aloe rázso-
chovité, pasú sa tu priamorožce a antilopy 
skákavé. So šťastím uvidíme aj zebry horské.

   Skorý budíček, ešte príjemné počasie 
a pred raňajkami sa prejdeme po pozemku far-
my našich kamarátov, ktorí tu chovajú africkú 
zver. Po raňajkách vyrážame na prašné cesty. 
Smerujeme na severozápad, cez suchý a vy-
prahnutý región Hardap. Naším cieľom je okraj 
národného parku Namib-Naukluft, kde nás 
čakajú legendárne pieskové duny. Po ceste sa 
zastavíme na súkromnej záchrannej stanici na 
zranené a opustené šelmy. Stretneme tu gepar-
dy, leopardy a karakaly, väčšinou tu nachádzajú 
svoj domov. Oblasť SOSSUSVLEI: najväčšie pie-
sočné duny na svete v národnom parku Namib-
-Naukluft (UNESCO), priamorožce, springboky 

NOVÝ PROGRAM

Bola to úžasná cesta 
s neustálymi presunmi 
a novými zážitkami. 
Nečakaná Afrika, púštne 
oblasti, savana aj prales. 
Naozaj fantastický mix 
prírody, ľudí a zvierat.

Alexandra 
Kasperová
General Manager, 
Chateau Heralec

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA ∙ NAMÍBIA ∙ BOTSWANA ∙ ZIMBABWE

 AFRIKA
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vtákov. Slané jazero a množstvo napájadiel, 
rozľahlá savana, zelené akácie, zvuky zvierat 
a vôňa červenej africkej zeme. Slonov je tu 
menej, ale zato sú najväčšie na svete. Z antilop 
si všímajte nádherného priamorožca, ktorý je 
symbolom suchých púští Kalahari a Namib. 
Poteší vás antilopa skákavá.

   Pri východe slnka opäť vyrážame do 
parku a medzi akáciami hľadáme ďalších 
zástupcov africkej divočiny. Potom už pokra-
čujeme k najväčšiemu meteoritu na svete – 
HOBA. Prenocujeme v okolí búrskeko mes-
tečka GROOTFONTEIN a opustíme centrálnu 
Namíbiu smerom na sever. Rieka Kavango, 
ktorá sa v Botswane vlieva do Kalahari a tvorí 
deltu Okavango (UNESCO). Prechádzame 
popri hraniciach s Angolou a zelenej husto 
zaľudnenej oblasti, ktorá sa nazýva Capri-
viho pás. Úzky pás Namíbie jej zabezpečuje 
spojenie so Zambiou a prístup k nerastným 
bohatstvám tejto krajiny. Caprivi je najľudna-
tejšou časťou krajiny a zároveň najzelenšou. 
Angolské rieky sem prinášajú vlahu, stromy sú 
väčšie, listy zelenšie a drevo častejšie. V jednej 
z dedín Kavangov zastavíme a pozrieme sa, 
ako tu ľudia žijú.

02

 Scenéria sa zmenila ako švihnutím čarov-
ného prútika, obrami naváľané skaly akoby 
tu ani nemali byť a červený pieskovec skrýva 
bušmenské skalné maľby, staršie než egyptské 
pyramídy, šamanské symboly a mapy. Vy-
chádzka k skalným maľbám Twyfelfontein 
(UNESCO). Geologicky zaujímavý SKAME-
NELÝ LES je jedným z najlepšie zachovalých 
na svete. Spolu s miestnymi Damarmi tu sem 
tam zahliadnete aj majestátne ženy kmeňa 
Herero. Cestou sa zastavíme v damarskom 
živom múzeu, aby sme si priblížili tradičný 
spôsob života pôvodných obyvateľov.

     Po raňajkách sa vydáme do Opuwa 
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 minulým storočiam. 
Navštívime dedinu, pozrieme si ich príbytky, 
chatrče, zoznámime sa s ich spôsobom živo-
ta. Himbov je už iba necelých päťdesiattisíc 
a aj týchto sa vláda snaží usadiť. Veľmi ťažko 
prežívajú kontakt s modernou dobou. Zatiaľ 
odolávajú. Obývajú najnehostinnejšiu časť 
Namíbie známu ako Kaokoland a južnú Angolu. 
Zastavíme sa 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 a vy-
soké termitiská Presun k národnému parku 
Etosha (UNESCO). Tento národný park patrí 
medzi najpopulárnejšie safari v Afrike. Dlho 
očakávané safari. Arabský výmysel, ktorý si 
dosýta užijete iba v Afrike. Africká fauna je 
legendárna. Spoločne odkrývame tajomstvá. 
Rozľahlá savana ponúka celú veľkú päťku, ale 
aj tisíce antilop, zebier, žiráf, dik dikov. Budeme 
hľadať gepardy a počúvať škrekot afrických 

a horúca Namíbia. Vychutnáme si ticho púšte, 
horúci piesok, stopy gemsboka, naučíme sa nie-
čo o zvieratách, ktoré nás budú sprevádzať do 
konca pobytu a porozprávame si o pôvodných 
obyvateľoch juhu. Zdoláme dunu Big Daddy, 
úžasné fotografie vyschnutých stromov v De-
advlei, plnými dúškami vnímame atmosféru 
púšte. Červená mení farbu neustále. O týchto 
dunách sa vraví, že sú najväčšími fosílnymi 
pieskovými dunami na svete. Nemenia svoj 
tvar a dá sa podľa nich aj orientovať. Poobede 
si pozrieme kaňon Sesriem, ktorý pravidelne 
zaplavuje riečka Tsauchab a potom presun do 
hlavného mesta Namíbie.

   Prehliadka Windhoeku. Kostol na 
križovatke ulíc Fidela Castra a Roberta Mu-
gabeho, namíbsky parlament a prezidentský 
úrad. Na pešej zóne nakúpime staré známky 
z doby, keď sa táto krajina volala Nemecká 
juhozápadná Afrika a po obede a kávičke 
pokračujeme do Swakopmundu na pobrežie 
Atlantického oceánu. Oddych, relax a výborná 
večera. Ochutnáte kabeljou? Sme na pobreží 
kostier, legendárnom nehostinnom 2500 km 
dlhom pobreží, ktoré bolo postrachom pre 
moreplavcov. Studený Atlantik, rozpálená púšť 
bez známky života znamenali smrť bez ohľadu 
na to, či loď skončila v mori alebo na súši. Mys 
CAPE CROSS je prvým miestom v Namíbii, 
kde sa Portugalcom podarilo pristáť a zároveň 
domovom desiatok tisícov uškatcov, ktoré sa 
tu vyvaľujú na slnku, chytajú ryby, bláznia vo 
vode, súperia o samice… Samec má 20-30 
samíc a vydáva neskutočné zvuky. A nevonia. 
Prejdeme sa do mestečka WALVIS BAY a do 
zátoky, ktorú sezónne obývajú tisícky ružových 
plameniakov. SWAKOPMUND je nemeckejší 
než Nemecko s nemeckou atmosférou z obdo-
bia Kaisera Wilhelma. Vynikajúce reštaurácie, 
more a morský vzduch.

Zastavíme sa 
v Opuwe, najväčšom 
meste široko-ďaleko, 
kde polonahé Himby 
tankujú na pumpe.
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     Prekročíme hraničný prechod Ngo-
ma Bridge a sme v Botswane. Najdemokratic-
kejšia krajina Afriky, ktorá je politicky vyspe-
lejšia ako Slovensko. Vstúpime do národného 
parku Chobe. Poobede nás čaká plavba po 
rovnomennej rieke, kde budeme pozorovať 
zvieratá z iného pohľadu. Hrochy, krokodíly, by-
voly a slony budú pár metrov od nás. Chobe je 
jedným z najlepších národných parkov na svete 
a živým dôkazom, že Afrika si svoje prírodné 
bohatstvo dokáže efektívne chrániť. Chobe 
je úplne iný svet ako Etosha. Vďaka celoroč-
ne tečúcej rieke je tu život. Hrochy, krokodíly 
ale predovšetkým slony a slony. V Chobe žije 
najväčší počet slonov na svete. Väčšina zvierat 
sa koncentruje na 30 km dlhom brehu rieky 
a tu ich budeme hľadať aj my. Okolo obeda 
smerujeme na hranice so Zimbabwe. Posledné 
kilometre po dobrej asfaltke do mesta Victoria 
Falls. Dnes ešte stihneme navštíviť aj samotné 

vodopády a odfotiť ich v mäkkom svetle. Je-
den z prírodných divov, trhlina široká takmer 
dva kilometre a Dym, ktorý hrmí. Dotknite sa 
vody! Afrika je tu čierna a nádherne živelná. 
Máte čas aj na vlastný program. Kto chce, 
skočí si bungee, pôjde na rafting na božskej 
rieke Zambezi, na jazdu na afrických slonoch, 
alebo sa prejde s levmi. Môžete sa preletieť 
ponad vodopády vo vrtuľníku, alebo ísť na výlet 
do Zambie, pozrieť si mestečko Livingston 
a vodopády z druhej strany.

   Záver úžasnej cesty. Nakúpte na trhu 
africké sošky, alebo si doprajte kávičku na 
hlavnej ulici mestečka Victoria Falls. Poobede 
odlet do Johannesburgu. Je možné, že včera 
sme tancovali na brehoch vodopádov, ktoré 
boli snom každého cestovateľa, a dnes sme 
doma? Prílet domov.

03 04

05 06

01 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Dym, ktorý hrmí

02 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Priamorožec juhoafrický, Sossusvlei

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Svojou energiou sem zapadneme

04 foto : Robert TARABA — bubo 
Nezabudnuteľný Deadvlei, Namíbia

05 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Spitzkoppe, Namíbia

06 foto : Mirka ZELIZŇÁKOVÁ — bubo 
Bude vám tu aj chutiť
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MYS DOBREJ NÁDEJE
Zastaňte s nami na legendárnom Myse dobrej 
nádeje, kde sa námorníci otáčali na svojej ceste 
z juhu na východ. Neuveriteľné výhľady, prvé 
dotyky s africkou faunou.

NAJVIAC UŠKATCOV
Cape Cross je domovom najväčšej kolónie 
uškatcov juhoafrických. Dospelé aj mláďatá 
sa tu hrajú na skalách, vyvádzajú a lovia vo 
vode, alebo oddychujú na pláži.

POLONAHÉ ŽENY
Kmeň Himba akoby zamrzol v čase. Polonahé 
ženy sa natierajú hlinkou a hovädzím tukom 
a muži stále lovia divú zver. Neuveriteľné tra-
dície v 21.storočí.

PRECHÁDZKA S LEVMI
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.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Johanesburg

Kapské mesto

Victoria Falls

Chobe
Windhoek

Swakopmund

Opuwo

Ruacana

Etosha

Rundu

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

ZIMBABWE

BOTSWANA

NAMÍBIA

BUBO+
Bezkonkurenčne najviac 
praktických skúseností 
v SR aj ČR. Sme tu od 
roku 1989!
Najväčšie pieskové duny 
na svete, kaňon na Rybej 
rieke a pobrežie kostier
Okraj púšte Kalahari, 
Hoba meteorit, rozľahlé 
pláne Etoshe, Chobe 
a Zambezi

20 dní od 3 530€ / do 3860  €

07. 01. 2019 → 26. 01. 2019
28. 01. 2019 → 16. 02. 2019
18. 02. 2019 → 09. 03. 2019
11. 03. 2019 → 30. 03. 2019
01. 04. 2019 → 20. 04. 2019
22. 04. 2019 → 11. 05. 2019
13. 05. 2019 → 01. 06. 2019
03. 06. 2019 → 22. 06. 2019
01. 07. 2019 → 20. 07. 2019
22. 07. 2019 → 10. 08. 2019
12. 08. 2019 → 31. 08. 2019
09. 09. 2019 → 28. 09. 2019
30. 09. 2019 → 19. 10. 2019
21. 10. 2019 → 09. 11. 2019
11. 11. 2019 → 30. 11. 2019
25. 12. 2019 → 13. 01. 2020

Na okraji fantastického kaňonové-
ho systému Fish River, uprostred 
ničoho leží farma Alte Kalkofen 
s rozlohou viac než tisíc štvor-
cových kilometrov, kde chovajú 
typické antilopy, pštrosy a zebry. 
Toto miesto by ste hľadali márne. 
S nami ho máte už v základnej 
cene. Bývame tu v domčekoch 
s komfortom, aký v srdci africkej 
prírody ani neočakávate. Sama 
majiteľka pripravuje večeru 
z vlastných zdrojov a chuť je uni-
kátna. Už nejedného vegetariána 
obrátila na mäso. Po večeri sa 
môžete okúpať v osviežujúcom 
bazéne pod južnou hviezdnou 
oblohou. Toto je Afrika, o akej 
právom snívate.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
THE VICTORIA FALLS 
HOTEL
340 €
osoba / 2 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
do Kapského mesta 
a späť z Johannesburgu
prelet Victoria Falls 
→ Johannesburg
17 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ – 
⭑⭑⭑⭑ hoteloch a lodges 
v dvojposteľových izbách
dopravu počas celého 
pobytu mikrobusom
slovenského bubo 
sprievodcu
všetky cestné 
a hraničné poplatky
plavbu po rieke Chobe
všetky letiskové transfery 
na mieste pobytu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
pitný režim 17x 
balenú pitnú vodu 
1l denne/1 osoba

CENA NEZAHŔŇA

Letiskové poplatky, víza, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií, vreckové 
a fakultatívne aktivity, 
ostatnú stravu

Alte Kalkofen 
Lodge
⭑⭑⭑⭑

Namíbia

Business Class Emirates
od 2 120 €
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Poznávacia cesta, krajinou, ktorá je úplne iná ako všetko 
ostatné. Keď evolúcia išla doprava, na Madagaskare sa pohla 
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, v ktorom dominuje 
tabu.

   Odlet do exotického hlavného mesta 
štvrtého najväčšieho ostrova sveta. Tento 
obrovský ostrov sa odtrhol od prapevniny Gon-
dvana a plaví sa Indickým oceánom ako pokus-
né biologické laboratórium. ANTANANARIVO 
v nadmorskej výške Kathmandu má príjemnú 
klímu. Vymieňame naše eurá za exotickú menu 
ariary a hneď sa cítime ako milionári. Centrálne 
námestie a Avenue de I’ Independence plná 
staručkých Citroenov, najluxusnejšia štvrť 
Rova s palácom krutej kráľovnej je centrom 
kmeňa Merino. Vyhliadka na miliónové mesto. 
Porozprávame si o minulosti a súčasnosti na 
miestach, kde sa všetko deje. Nezabudneme 
ani na velikána, kráľa Madagaskaru Mórica 
Beňovského!

 Miestny prelet na Obratník kozorožca a 26 
kilometrov džípmi 4x4 cez púšť na najkrajšie 
pláže juhu. Rybári kmeňa Vezo sú afrického 
pôvodu. Slnko, ticho, pohoda, aká môže byť 
len v Afrike. Sedíme na terase, sŕkame drink 
a pozeráme na spenené vody na koralovej 

bariére. Potom nasadneme na domorodú pi-
rogu a ideme šnorchlovať do Indického oceánu. 
Uvidíme veľryby? Gurmánske hody, plody mora, 
homár za pár eur, desiatky príchutí trstinového 
rumu a slušné pivo.

   Všetky baobaby sveta pochádzajú 
z Madagaskaru a my sme práve tu objavili 
baobabí les RENIALA. Ide o svetový unikát, 
kde na jednej ploche môžeme vidieť desiatky 
baobabov (vysokánske, tučné, tvaru mrkvy) 
a kaktusov. Vedľa lesa baobabov je záchran-
ná stanica ohrozených korytnačiek SOKAKE. 
Celodenný oddych v hoteli na pláži pred nastá-
vajúcou cestou. Možnosť ísť šnorchlovať, alebo 
potápať na lokálny útes, pozorovanie veľrýb.

 TULEAR je milé mestečko, kde rikše ťahajú 
bosí rikšiari. Le marché aux coquillages, krátka 
prehliadka a hneď vyrážame cez krajinu kmeňa 
Mahafaty. Pomaľované hrobky plné rohov zo 
zebu. ILAKAKA: mestečko plné zafírovej horúčky. 
Morské špeciality vymeníme za steak zo zebu.

 AFRIKA

   ISALO – Jurský park je najnavštevo-
vanejším národným parkom ostrova. Nená-
ročná vyhliadková turistika s profesionálnymi 
sprievodcami. Slonie nohy, bizarné skalné 
útvary ako na mesiaci. Hrobky kmeňa Bara, 
ktorý je jednoznačne bantusského pôvodu. 
ANJA: magický skalný útvar, posvätné miesto 
a stovky fotogenických lemurov prstenco-
vochvostých. AMBALAVAO a ukážka tradičnej 
výroby papiera. Príroda sa stále mení z púšte 
je step a z nej sýtozelené ryžové polia na 
strmých svahoch. FIANARANTSOA je centrom 
vzdelanosti, vína a čaju.

   Dnes budeme prechádzať kráľovstvom 
kmeňa Betsileo. Dnes nakúpime tie najkrajšie 
suveníry. AMBOSITRA je centrom drevorez-
bárstva. V ANTSIRABE kúpite najkvalitnejšie 
výrobky z tkanín. Cez hlboké údolia a pláne do 
východnej časti centrálneho Madagaskaru. Su-
ché hory a lesy sa zmenia na štavnatú zelenú 
farbu a my sa vnárame do oblasti východných 
pralesov. Zastavíme sa na mieste, kde ešte 

01

Madagaskar veľký okruh
MADAGASKAR
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„stredovekou“ metódou vyrábajú hliníkové 
hrnce, známe na celom ostrove. Príchod do 
dedinky PÉRINET na okraji dažďového lesa.

 Naším cieľom je džungľa východu. Opäť 
zmeníme prostredie a mierime do národných 
parkov ANDASIBE-MANTADIA. Ponoríme sa 
pod majestátne stromy a začneme hľadať 
miestne zvieratká a vtáctvo. Spravíme si aj ve-
černú prechádzku dažďovým pralesom, z kto-
rého sa v tme na nás pozerajú stovky žiariacich 
očí. V hustom lese budeme hľadať lemure, 
orchidey, chameleóny, tenreky a piknikovať 
pod panenským vodopádom. Na Madagaskare 
nie je nič jedovaté a tak sa v džungli nemusí-
me báť. Našim cieľom je uvidieť najmenšieho 
lemura sveta a aj najväčšieho lemura Indri, 
najmenšieho chameleóna sveta a aj najväč-
šieho. Nájdete odvahu a siahnete si aj vy na 
niektoré z týchto endemitov?

   Jeden z lemurov je ako jediné zviera 
modrooký. Na Madagaskare nie je nič je-
dovaté a tak sa v džungli nemusíme báť. 
Každopádne máme vždy prenajatého profesi-
onálneho sprievodcu. Naším cieľom je uvidieť 
najmenšieho lemura sveta a aj najväčšieho 
lemura Indri. Najmenšieho chameleóna sveta 
a aj najväčšieho. Nájdete odvahu a siahnete 
si aj vy na niektoré z týchto endemitov? Tak či 
onak, budete nadšení. Odlet a prílet domov.

03

Naším cieľom 
je uvidieť 
najmenšieho 
aj najväčšieho 
lemura sveta. 
Najmenšieho 
chameleóna sveta 
a aj najväčšieho.

BUBO+
Prepracovaný program 
s ohromným rozsahom 
zameraný na zážitky
Slovenskí sprievodcovia 
s niekoľko ročnou praxou 
v regióne
Unikátna fauna a flóra, 
panenská príroda 
s minimom turistov
Najvyššia úroveň služieb 
na ostrove lemurov

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Uvidíme aj baobaby

02 foto :  Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Lemur kata - symbol ostrova

03 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Krásny mix domácich 
a francúzskych čŕt

13 dní

od 3 380 €
do 3780 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, víza 
(zatiaľ 20 eur platia sa 
priamo na letisku), letenku 
Antananarivo – Tulear 
(130 eur), ostatnú stravu, 
sprepitné cca 40 eur, 
fakultatívny program

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
Antananariva a späť
11 x ubytovanie v hoteloch 
strednej kategórie 
(miestne ⭑⭑⭑-⭑⭑⭑⭑) 
v izbách pre dve osoby
11 x raňajky
7 x večera
Privátnu dopravu počas 
prehliadok a safari
exkluzívneho BUBO 
sprievodcu
vstupné do všetkých 
pamiatok a národných 
parkov parku
Najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

15. 03. 2019 → 27. 03. 2019
10. 05. 2019 → 22. 05. 2019
17. 08. 2019 → 29. 08. 2019
08. 11. 2019 → 20. 11. 2019

TERMÍNY

Tulear
Isalo

Fianarantsoa
Antsirabe

MADAGASKAR

Antananarivo
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↖ foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Svätý Tomáš
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JAR, Eswatini, Lesotho 
a Zanzibar

JAR, Eswatini, Lesotho

Najkrajšie mesto na svete 
– Kapské mesto

JAR, Lesotho, Eswatini 
a Maurícius

JAR, Lesotho, Eswatini 
a Madagaskar

Namíbia, Botswana, 
Zimbabwe

25 rokov nonstop 
cestovania do Afriky
Programy vymyslené na 
Slovensku
Overené, spoľahlivé BUBO 
s 27 internými sprievodcami
Odborníci na Afriku

Množstvo rokov priameho 
kontaktu s Afrikou 
a jedinečné znalosti
Výborná cena a domyslený 
program s BUBO rangerom
Krátky čas, veľa zážitkov 
a maximalistický program
Výborná cesta pre 
zaneprázdnených

Najkrajšie mesto na svete 
s odborníkmi na Afriku
Vyskúšajte BUBO kvalitu 
za dokonalú cenu
Oblasť bez výskytu malárie
Najlepšie víno, jedlá 
a diamanty s BUBO

Overené hotely na Mauríciu 
a bohatý program v Afrike
Hory, kultúra, safari a pláže
Safari v najstaršom 
národnom parku Afriky pod 
dohľadom BUBO rangerov
Precízna cesta vhodná pre 
každého

Zulu, Xhosa, Sotho, Búri, 
Angličania a Malgaši,
Dračie hory, Lesotho, 
Eswatini a fantastický 
Madagaskar
Slony, levy, hrochy, antilopy, 
marabu, impala, kudu
⭑⭑⭑ a ⭑⭑⭑⭑ hotely

Bezkonkurenčne najviac 
praktických skúseností v SR 
aj ČR. Sme tu od roku 1989!
Bezpečná Afrika! Bez rizika 
prepadnutia a aj bez rizika 
chorôb.
Komfortné hotely a lodges 
s raňajkami, malé skupinky

Kruger
Manzini

Maseru
Harrismith

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

Johannesburg

Durban

Zanzibar

Kruger
Manzini

Maseru
Harrismith

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

Johannesburg

Durban

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

Kapské mesto

Kruger
Manzini

Maseru
Harrismith

JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

Johannesburg

Durban

MAURÍCIUS

Kruger
Manzini

Maseru Harrismith
JUHOAFRICKÁ

REPUBLIKA

Tulear Isalo
Fianarantsoa

MADAGASKAR

Antananarivo

Johannesburg

Johanesburg

Windhoek

Victoria Falls

Chobe

Swakopmund

Opuwo

Ruacana

Etosha

Rundu
ZIMBABWE

BOTSWANA

NAMÍBIA

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 AFRIKA 9 dní

 AFRIKA 14 dní od 2 950 €

od 1 360 €

 AFRIKA/ do 3110 €

/ do 1550 €

 AFRIKA 7 dní od 820 € / do 935 €  AFRIKA 14 dní od 3030 € / do 3230 €

 AFRIKA 20 dní od 4 700 € / do 4950 €

14 dní od 2 830 € / do 3200 €

JAR ∙ ESWATINI ∙ LESOTHO ∙ MADAGASKAR

NAMÍBIA ∙ BOTSWANA ∙ ZIMBABWE

JAR ∙ LESOTHO ∙ ESWATINI

JAR

JAR ∙ LESOTHO ∙ ESWATINI ∙ TANZÁNIA JAR ∙ ESWATINI ∙ LESOTHO ∙ MAURÍCIUS
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PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

Keňa – safari a oceán

Keňa, Seychely

Etiópia Sever

Keňa, Zanzibar

Etiópia, Džibuti

Etiópia Juh

Rokmi overené hotely 
a safari
Pohodlný zájazd aj pre ľudí, 
ktorí s Afrikou iba začínajú
Široký výber termínov pre 
každú príležitosť
Najlepší zájazd pre 
afrických začiatočníkov

Vyše 20 rokov pôsobenia 
v Afrike
Všetky hotely poznáme 
a osobne sme ich prešli
Kvalifikovaní sprievodcovia, 
znalci oblasti
Starostlivo vybrané hotely 
na Seycheloch

Program pre 
zaneprázdnených ľudí 
hľadajúcich netradičnú 
cestu
Sprievodcovia s dlhoročnou 
praxou v Afrike
Dôraz na zážitky 
a skutočné emócie
Unikátne scenérie

Ideálny pomer safari 
a relaxu na pláži
Pohodlný zájazd spájajú 
poznanie a exotický oddych
Slovenský sprievodca 
a množstvo termínov
Výborná cena v inak drahej 
Afrike

Jediný all inclusive program 
na Slovensku aj v Čechách
Autentické miesta 
a atmosféra so skúsenými 
BUBO sprievodcami, 
odborníkmi na Afriku
Málo navštevované regióny 
Afriky
Podporujeme trvalo 
udržateľný turistický ruch

Totálne bláznivá cesta do 
doby kamennej
Týždeň mimo tradičnej 
civilizácie
Na minútu zorganizovaná 
cesta s odborníkmi na 
Afriku
All inclusive a plný servis, vy 
len užívajte

KEŇA

Massai Mara

Nakuru

Nairobi

Malindi

KEŇA

Massai Mara

Nakuru

Nairobi

SEYCHELY

ETIÓPIA

Bahir Dar

Gondar

Axum

Lalibela

Addis Abeba

KEŇA

Massai Mara

Nakuru

Nairobi

Zanzibar

ETIÓPIA

Arba Minch
Jinka

Jimma

Bahir Dar

Gondar

Axum

Lalibela

Turmi

Addis Abeba

Džibuti

ETIÓPIA

Arba MinchJinka

Turmi

Addis Abeba

Džibuti

 AFRIKA 9 dní od 2140 €

 AFRIKA 12 dní od 2 290 € / do 2440 €

 AFRIKA 14 dní od 2600 € / do 2850 €

 AFRIKA 10 dní od 2360 € / do 2520 € / do 2140 €

 AFRIKA 20 dní od 5090 € / do 5090 €

 AFRIKA 12 dní od 2940 € / do 3080 €

ETIÓPIA ∙ DŽIBUTI

ETIÓPIA

KEŇA ∙ SEYCHELY

ETIÓPIA

KEŇA KEŇA ∙ TANZÁNIA
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Afrika oddávna lákala cestovateľov z celého sveta. Ako magnet 
priťahuje milovníkov prírody. Život na otvorených pláňach 
Masai Mara a Serengeti patrí medzi najkrajšie divadlá na 
svete. Stovky druhov zvierat vo svojom prirodzenom prostredí. 
Na záver nás čaká novoobjavený ostrov Zanzibar a jeho 
biele pláže. Stále ste v Afrike, na najkrajšom kontinente.

01

Keňa, Tanzánia, Zanzibar

 Magická cesta strednou Afrikou. Čaká vás 
safari, more a najlepšia dovolenka na čiernom 
kontinente. Odlet z Viedne, pristávame takmer 
priamo na rovníku. Hlavné mesto Kene NAI-
ROBI. 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 od-
niesol viac než päťsto trofejí. Čo uvidíme my 
zajtra? Toto je Afrika.

 Afrika je jedinečná, skutočná a takmer 
každý, kto na jej červenú zem položil nohu, si 
ju zamiloval. Láka sem najmä safari. Tú naj-
klasickejšiu predstavu o africkom safari spĺňa 
východoafrická Masai Mara v Keni a oblasť 
Serengeti-Ngorongoro v Tanzánii. Otvorená 
a nedozierna krajina posiata osamotenými 

 AFRIKA

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 druhov nosorožcov zo všetkých kenských 
parkov. Taktiež tu žije veľmi vzácna žirafa 
rotschildova, ktorej je vo voľnej prírode posled-
ných 1700 jedincov. 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 vzná-
šajú marabu a supy – Masai Mara je unikátne 
safari. Naobedujeme sa v našej lodge a poobe-
de už budeme iba nerušene pozorovať africké 
zvieratá v ich domácom prostredí. Safari v Ma-
sai Mara nikdy nie je nudné a za trpezlivosť sa 

01 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Hrdí Masajovia

02 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Poznáme najkrajšie pláže Zanzibaru

KEŇA ∙ TANZÁNIA

Ďakujem, celý náš 
trip v Afrike prebehol 
úplne fantasticky. 
Super organizácia :)

Martin
Škrtel
futbalista
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pokoj. Oddychujte tu spolu s nami! Päť dní 
oddychu a kúpania si môžete spestriť celo-
denným výletom ostrovom korenia a otrokov. 
Začneme na farme, kde sa pestuje korenie od 
výmyslu sveta. Viete, ako vyzerá čierne ko-
renie, vanilka, muškátový orech, ylang-ylang, 
zázvor, škorica... alebo žeby jackfruit? Odsek-
neme si kokosové orechy priamo z vrcholu 
dvadsaťmetrovej palmy a čerstvé ich vypije-
me. Na obed sa dostaneme do Stone Town, 
starého mesta, ktoré bolo kedysi hlavným 
prekladiskom otrokov. Prejdeme si starý trh, 
kde zažijete atmosféru šestnásteho storočia, 
navštívime priestory, kde držali otrokov v ne-
ľudských podmienkach a na záver nakúpime 
suveníry v rodnom dome najslávnejšieho ro-
dáka ostrova – Freddieho Mercuryho. Oddych 
v oceáne alebo v hotelovom bazéne. Výlet sa 
kupuje priamo v hoteli prípadne v spolupráci 
s naším sprievodcom.

     Tri dni nerušeného relaxu na nád-
herných plážach Zanzibaru.

   Lúčime sa s Afrikou, transfer na letisko 
a odlet domov. Prílet do Viedne.

02

 Naša cesta Afrikou pokračuje. Smerujeme 
do Tanzánie, hraničný prechod Namanga. Sme 
v oblasti, ktorej dominuje kmeň Masajov. Aj 
preto bude našou prvou zastávkou tradičná 
masajská dedina, obohnaná plotom z ostna-
tých akácií, maličkými chatrčami a nezameni-
teľnou vôňou. Tradične oblečení Masajovia sú 
hrdí na svoj kmeň a ani náhodou to neskrývajú. 
Dostanete sa im až do kuchyne a na záver si 
môžete kúpiť tradičné šperky. Dáte si pre-
pichnúť uši? Príchod do politického centra 
krajiny ARUSHA. Miesto dôležitých rokovaní 
o mnohých afrických konfliktoch v tieni kopca 
Mt. Meru.

 Po raňajkách nastupujeme do áut a vyrá-
žame do najväčšieho prírodného divadla na 
svete. Ďalšie nezabudnuteľné safari. Kráter 
NGORONGORO. Z výšky viac než dvetisícdve-
sto metrov nad morom sa nám naskytne úžas-
ný pohľad na dno krátera, kde sa pasú stáda 
zvierat. Zbehneme až na dno krátera, čaká 
nás poldenné safari a obed z balíčka pri jazere 
s hrochmi. Tu je najväčšia koncentrácia levov na 
svete, hyeny, pakone, zebry a horská scenéria 
všade okolo nás. Je až neuveriteľné, čo dokáže 
príroda vytvoriť. Kráter Ngorongoro je úžasný 
sám o sebe a jazda medzi štvrťmiliónom zvie-
rat na jeho dne je už len čerešnička na torte.

 Opúšťame kontinent a letíme na ostrov. 
Odlet z Arushe na Zanzibar pozdĺž Kilimanjara. 
Takmer dvojhodinový let ponad africkú savanu 
a najvyšší vrchol kontinentu. Prílet na ostrov 
klinčekov. Čaká nás horúci, tropický ZANZI-
BAR. Transfer do nášho štvorhviezdičkového 
hotela (náročnejším odporúčame luxus piatich 
hviezd). Aj toto je Afrika.

 Tropický Indický oceán, biela pláž, kokosové 
palmy, žeravé slnko, voňavé jedlo a božský 

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? 
Fotografujte, čakajte, sledujte a dočkáte sa 
odmeny. Večera v africkej divočine.

 Plná penzia počas celého dňa a safari na 
savane. Masai Mara je len naša. Hľadáme 
stáda slonov, hrochy zívajúce vo vode, ob-
rovskýé krokodíly, vyhrievajúce sa na slnku, 
levice starajúce sa o  levíčatá, štíhleho ge-
parda, splývajúceho s trávou, alebo statnú 
hyenu, hľadajúcu zvyšky. A keď vás už z toľkých 
zvierat bolia oči, zatvorte ich, vdýchnite čistý 
vzduch divočiny a snívajte. O chvíľu vás niekto 
aj tak zobudí s výkrikom, tam je! Žeby noso-
rožec? Noc strávime v kvalitnej ⭑⭑⭑⭑ lodge 
priamo v národnom parku. Večer nám pred 
oknom budú behať paviány a pod nohami sa 
váľať damany.

 Fantastické alkalické jazero LAKE NAKU-
RU, ktoré je útočiskom pre nosorožca čierneho 
a bieleho. Opäť trochu iné safari, iná Keňa. 
Jazero Nakuru je azda fotografovanejšie ako 
Kilimandžáro, obraz si už urobíte sami. Kvalitný 
hotel a pozemné služby.

 Návrat do Nairobi. Obed si dáme v reštau-
rácii U mäsožravcov, kde vyskúšate okrem iného 
aj krokodíla alebo pštrosa. Reštaurácia so štý-
lom, s ponukou, ktorú bežne v jedálnom lístku 
nenájdete. Poobede nakŕmime žirafy, ktoré 
vám štyridsaťcentimetrovým jazykom vyvolajú 
na chrbte príjemné zimomriavky. V múzeu Ka-
ren Blixenovej sa dozviete viac o živote prvých 
afrických pionierov z Európy. Jednou z nich 
bola aj Dánka Karen Blixenová, zvečnená vo 
filme Spomienky na Afriku. Návrat do hotela 
v Nairobi a osvieženie sa v hotelovom bazéne.

A keď vás už z toľkých 
zvierat bolia oči, 
zatvorte ich, vdýchnite 
čistý vzduch divočiny 
a snívajte.
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Ide o veľmi kvalitný okruh Afrikou, ktorý 
odporúčame aj skutočne náročným. 
Ubytovanie je zabezpečené počas 
celého zájazdu v príjemných hoteloch 
na úrovni ⭑⭑⭑ – ⭑⭑⭑⭑, avšak 
upozorňujeme, že je to subjektívne 
hodnotenie. Počet hviezdičiek nie je 
súčasťou obchodného mena hotelov, 
ale subjektívnym vyjadrením jednej či 
viacerých osôb o kvalite hotela.

Nairobi: 
Nairobi Safari Club ⭑⭑⭑⭑

Masai Mara: 
Fig Tree Camp – luxusné, permanentné 
stany s murovanou kúpeľnou a toaletou

Lake Nakuru: 
Lake Nakuru Lodge ⭑⭑⭑⭑

Arusha: 
Impala Hotel ⭑⭑⭑ – ⭑⭑⭑⭑

Ngorongoro: 
SOPA Lodge ⭑⭑⭑⭑ 
Ngorongoro Wildlife Lodge ⭑⭑⭑⭑ 
Ngorongoro Farm House ⭑⭑⭑⭑

Zanzibar: 
Sandies Mapenzi Beach ⭑⭑⭑⭑ (all in)

03 04

05 06

03 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Vyberte si hotel snov

04 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Nazrieme do tlamy divočiny

05 foto : Martin ŠIMKO — bubo 
Najkrajšie safari s odborníkmi. 

06 foto: Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Vyrábame loďku

Luxusné ubytovanie
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METRE OD KROKODÍLA
Zrazu sa z vody vynorí obrovský krokodíl. Lezie 
von z vody. Celkom pokojne roztvorí tlamu 
a opaľuje sa na slnku. Päť metrov od neho si 
uvedomujeme silu africkej prírody.

JAZERO NAKURU
Ukážeme vám viac. Najviac plameniakov 
a ohrozených Rothschildových žiráf. Leopard 
sem chodí loviť a nosorožce si uživajú dokonalé 
prostredie. A my sa nevieme vynadívať.

SAFARI V KRÁTERI 
Na vlastných džípoch schádzame na dno krá-
tera, kde sa ukrýva celá africká veľká päťka. 
Hľadáme unikátneho nosorožca dvojrohého, 
ktorý je už takmer na pokraji vyhynutia.

NOC V STANE
Nie, nečakajte komunistický kemping. Kúpeľňa 
je murovaná a komfort v ničom nezaostáva 
za hotelovou izbou. Spíte však v srdci safari 
a cez stenu k vám doliehajú zvuky divočiny.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

KEŇA

TANZÁNIA

Massai Mara

Nakuru

Nairobi

Zanzibar

BUBO+
Jediná CK na Slovensku, 
ktorá ma s Afrikou 
skúsenosti od roku 1989
Premyslený program 
s množstvom termínov 
počas celého roka
Slovenskí sprievodcovia, 
odborníci na Afriku 
a zvieratá
Veľmi príjemné a štýlové 
hotely

14 dní od 3 250€ / do 3620  €

04. 02. 2019 → 17. 02. 2019
18. 02. 2019 → 03. 03. 2019
18. 03. 2019 → 31. 03. 2019
01. 04. 2019 → 14. 04. 2019
15. 04. 2019 → 28. 04. 2019
29. 04. 2019 → 12. 05. 2019
01. 07. 2019 → 14. 07. 2019
15. 07. 2019 → 28. 07. 2019
29. 07. 2019 → 11. 08. 2019
21. 10. 2019 → 03. 11. 2019
04. 11. 2019 → 17. 11. 2019
18. 11. 2019 → 01. 12. 2019

'Luxusný hotel na severnom 
Zanzibare, kde sú izby skryté 
v krásnej záhrade. Pláž je pria-
mo pred hotelom. Každá izba má 
klimatizáciu, moskytiéru, strop-
ný ventilátor, TV, sejf, minibar, 
mramorovú kúpeľňu, fén, bidet, 
zrkadlo. V hoteli je veľký bazén. 
All inclusive zahŕňa raňajky, obed, 
večeru, nealko nápoje, minerálnu 
vodu, vybrané víno a pivo, lokálny 
tvrdý alkohol, kávu, čaj, občer-
stvenie počas dňa, nemotorové 
športy. Ako alternatívu ponúka-
me luxusný ⭑⭑⭑⭑⭑ all inclusive 
hotel Hideway at Nungwi hneď 
vedľa hotela La Gemma Dell'Est. 
Hotel otvorili na jeseň 2012 a je 
rovnocennou alternatívou ku La 
Gemma Dell'Est.

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL NA ZANZIBARE
685 €
osoba / 5 nocí

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku do 
Nairobi a späť z Dar Es 
Salamu v economy class
7x ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách 
pe dve osoby
5x ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ 
hoteli all inclusive 
na Zanzibare
plnú penziu počas štyroch 
dní safari, inak polpenzia 
(raňajky, večera) 
s výnimkou prvého dňa
dopravu mikrobusom 
a terénnym autom 
počas celého pobytu
BUBO–sprievodcu počas 
poznávacej časti dni 1.-8.
všetky letiskové transfery
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

vstupné do národných 
parkov (cca 200 €), víza 
do Kene a Tanzánie, 
sprepitné (cca 80$), 
letiskové poplatky, 2 
miestne prelety (Arusha-
Zanzibar, Zanzibar-Dar es 
Salam, cca 235 €).

Diamonds 
La Gemma Dell'Est
⭑⭑⭑⭑⭑

Zanzibar

Business Class 
Austrian Airlines
od 2 420 €
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Prinášame vám cestu, z ktorej klienti prichádzajú so zážitkami na celý 
život. Sme si istí, že na 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.

   Odlet do Etiópie. ADDIS ABEBA: hlavné 
mesto starodávnej krajiny, ktorá zažila všetky 
biblické kráľovstvá, vzostupy a pády a vytvorila 
obdivuhodnú kultúru vo východnej Afrike. Ná-
rodné múzeum, kde je vystavená legendárna 
Lucy a najstaršie dieťa sveta. Kedysi pradávno 
práve z tejto krajiny vyrazil človek a osídlil 
planétu. Prehliadka katedrály svätej trojice 
s hrobkou Haile Selassieho, kde sa započúvame 
do modlitieb v amharčine.

 Prelet na sever do BAHIR DAR (1830 m.
n.m.). Hotel na brehu najväčšieho jazera 
krajiny Tana. K vodopádom Modrého Nílu, 
ktoré domorodci nazývajú Tis Isat = Dym Nílu. 
Nasadneme na loď a vyrazíme k polostrovu 
Zeghe a ku kláštoru Ura Kidane Mahret. Hustý 
les, okrúhle kostoly so strechami porastený-
mi trávou a starými muráliami. Šanca vidieť 
hrochy a krokodíly.

 Trojhodinová cesta do mesta GONDAR 
(2200 m.n.m.) (UNESCO), ktorý bol sídlom 
cisára z Habeša. S pútnikmi prichádzame 

k cisárskemu palácu a kúpeľom kráľa Fasili-
desa. Kostol Debre Birhan Selassieho, kde si 
porozprávame o rastafariánstva. Stráži ho 
80 etiópskych cherubínov. V dedinke Weleka 
si povieme o falašoch.

   Ranný prelet. LALIBELA: izolovaná 
v pohorí Lasta s kostolmi vytesanými do skál. 
V Lalibele dodnes slúžia a sú duchovným 
centrom mesta. Naše mulice nás čakajú pred 
hotelom a ideme do kostola Asheton Maryam 
vo výške 4000 metrov nad morom. päťhodi-
nová jazda a treking. Poobede si obe skupiny 
skalných chrámov.

 Prelet nad SIMIENSKYMI VRCHMI, kde 
podľa Homéra bohovia hrali so skalnými veža-
mi šach, do najstaršieho mesta krajiny. AXUM: 
stély a obelisky, hrobky a hrady vládcov. Naj-
väčší samostatne stojaci kus kameňa na svete. 
Mariamtsion na mieste prvého etiópskeho 
kostola. Ukážeme si miesta, kde sa podľa viery 
ortodoxných etiópskych kresťanov nachádzajú 
originálne Mojžišove dosky s desiatimi božími 

prikázaniami, spečaťujúcimi dohodu medzi 
bohom a kmeňom Izraelitov. Prezrieme si 
múzeum, hrad kráľa Kaleba, kúpele kráľovnej 
zo Sáby a aj miesto nazývané Palác kráľovnej 
zo Sáby. Vysvetlíme si súvislosti s Jemenom.

     Návrat do Addis Abeby a prehliad-
ka etnologického múzea. Chlad z hôr začne 
postupne striedať teplo južnej Etiópie. Ideme 
do kotla afrických kmeňov, našim cieľom je 
rieka Omo. Vďaka prírode je Etiópia úžasne 
rôznorodá. Príchod do JIMMA, najväčšie mesto 
juhovýchodnej Etiópie. Civilizácie ubúda, les 
striedajú kávové plantáže. Etiópska káva patrí 
k najlepším na svete. Príchod do BEBEKA.

 Kmeň Surmov, pastieri dobytka, patril 
k najobávanejším kmeňom Afriky. Ich naj-
väčším bohatstvom je dobytok, peniaze pre 
nich nemali zmysel. Jazvy na tele a maľby 
znázorňujú množstvo zabitých divých zvierat 
alebo nepriateľov. Pri troche šťastia zažijeme 
aj tradičný súboj palicami zvaný donga, ktorý 
bolí už len pri pohľade naň.
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   Našim dnešným cieľom sú veľmi vy-
sokí lovci z kmeňa Nyangatom. Cieľ našej 
cesty majestátna rieka OMO je pred nami. 
Prekročíme rieku a po červenej terénnej ces-
te vyrážame do dedinky kmeňa Karo. Je to 
najmenší a najvzácnejší kmeň povodia rieky 
Omo. Dedina položená priamo na brehu rieky 
s fantastickým výhľadom na rieku Omo. Rieka 
dáva život 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.

 Ešte za tmy uháňame po novopostave-
nej prašnej ceste do národného parku Mago, 
kde nás čaká azda najznámejší kmeň Mursi. 
Ženy si rituálne rozťahujú pery a vkladajú do 
nich hlinené tanieriky. 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 čer-
venou hlinkou a na pleciach pušky.

 Údolie rieky Omo je za nami. Otvorenou 
cestou cez územia kmeňa Tsemai a Konso prí-
deme do ARIBA MINCH. Mesto 40 prameňov je 
vstupnou bránou do nekonečnej oblasti, ktorej 
dominuje hnedá rieka Omo. Vysoké kopce v okolí 
Arba Minch skrývajú horské dedinky kmeňa 
Dorze, typické vysokými domami, ktoré termiti 
postupne znižujú. Ochutnáme chlieb z faloš-
ného banánu s medovou alebo chili omáčkou.

   Celodenný presun do Addis Abeby. Ces-
tou nevynecháme pamiatku UNESCO a TIYA, 
stélové pole v regióne Soddo. Po príchode do 
Addis Abeby absolvujeme poslednú kávovú 
ceremóniu a po rozlúčkovej večeri letíme do 
Európy. Prílet domov.

02

03

Jazvy na tele 
a maľby 
znázorňujú 
množstvo zabitých 
divých zvierat 
alebo nepriateľov.

04

BUBO+
Jediný all inclusive 
program v Československu
Autentické miesta 
a atmosféra so skúsenými 
BUBO sprievodcami, 
odborníkmi na Afriku
Málo navštevované miesta
Podporujeme trvalo 
udržateľný turistický ruch

18 dní

od 4 720 €
do 4720 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, víza 
(kúpite ich priamo na 
letisku, cca 50 $),  
vreckové, inú stravu 
a nápoje

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku
ubytovanie 
v dvojposteľových izbách 
v ⭑⭑⭑-⭑⭑⭑⭑⭑ hoteloch, 
lodges a stanových 
táboroch
africké all inclusive (plná 
penzia a neobmedzené 
množstvo balenej vody)
dopravu mikrobusom na 
severe a klimatizovaným 
land cruiserom na juhu
4 x miestny prelet
všetky vstupné poplatky
miestne poplatky
slovenského BUBO 
sprievodcu
trajekt cez rieku OMO
všetky dane a poplatky
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

30. 03. 2019 → 14. 04. 2019
10. 08. 2019 → 25. 08. 2019
07. 11. 2019 → 22. 11. 2019

TERMÍNY

ETIÓPIA

Arba Minch
Jinka

Jimma

Bahir Dar

Gondar

Axum

Lalibela

Turmi

Addis Abeba

01 foto : Martina ČAMEKOVÁ — bubo 
Úžasná Lalibela

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Kresťanské a pôvodné tradície

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Vitajte v Sheratone

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Stretnutie s kmeňom Mursi
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Vydajte sa na cestu, akú absolvovalo len absolútne minimum Slovákov 
a Čechov a nechajte sa prekvapiť. Exkluzívna cesta s výborným 
ubytovaním s odborníkmi na Afriku. Zbavte sa predsudkov a navštívte 
krajinu vyspelejšiu a čistejšiu ako Slovensko. Vnorte sa džungle, trekujte 
na úpätí sopiek a pozrite sa do očí horskej gorile. Zaplávajte si v jazere 
Kivu a dajte si dúšok shirazu v bazéne s výhľadom na džungľu.

   Odlet do BURUNDI. Maličká krajina 
v srdci kontinentu, rozdelená medzi Hutuov 
a Tutsiov. Transfer do nášho hotela a nocľah 
v hlavnom meste. Prehliadka BUJUMBURY 
a náš dotyk s  jazerom Tanganika, na brehu 
ktorého leží. Zaplávame si v jazere? Začneme 
rozprávaním o kmeňoch Hutu a Tutsi, ktoré 
dominujú v Burundi, ako aj v Rwande. Poo-
bede sa presunieme jemne zvlnenou kraji-
nou do Rwandy. BUTARE: Univerzitné mesto 
a historicky hlavné mesto Rwandy. Národné 
múzeum krajiny leží práve tu. Husto zaľudnené 
oblasti s bolestivou minulosťou. RWANDA: 
krajina so zlým renomé, ktoré si vôbec neza-
slúži. Bezpečná, malá a jedinečná krajina, kde 
na území veľkosti tretiny Slovenska nájdete 
4 000 metrov vysoké hory, hustú džungľu, opice 
a tajomné rovníkové jazerá. Rwanda je srdce 
Afriky, ktoré bije silno. Veľmi čistá a perfektne 
zorganizovaná krajina. Vedeli ste, že prezident 
Kagame v Rwande zakázal používať igelitové 
tašky? Že je to krajina s najväčším zastúpením 
žien v parlamente na svete? Na mieste sa 
dozviete viac!

 Skoro ráno odchádzame do pralesa. Ná-
rodný park NYUNGWE FOREST. Ľudské obyd-
lia nechávame za sebou. Cesta vedie hustým 
lesom, ktorý je posledným svojho druhu vo 
východnej Afrike. Práve tu sa láme povodie 
dvoch mohutných afrických veľtokov – Níl 
a Kongo. Už dnes absolvujeme prechádzku 
v hlbokom lese, kde budeme stopovať opi-
ce guerézy, ktoré sa v stovkách preháňajú 
v korunách stromov. Príroda mimo parku je 
nádherná. Ako prirodzená záhrada, tisícky 
kopcov s čajovými, banánovými, kávovými 
plantážami v sýtej zelenej farbe. Voľné popo-
ludnie na čajovej plantáži a individuálny relax.

 Opustíme Nyungwe. Čaká nás presun 
pozdĺž jazera Kivu (jedno z najhlbších na sve-
te) cez rozprávkovú oblasť kopcov, plantáží 
a zahmlených vrcholkov hôr na jeho konžskom 
brehu. KIBUYE: malebná dedinka, ktorá pripo-
mína skôr talianske Gargano ako Rwandu. GI-
SENYI: centrum oblasti Kivu, rezort priamo na 
brehu jazera, 500 metrov od hraníc s Kongom. 
Úžasná lokalita s nebezpečne sa blýskajúcou 

aktívnou sopkou v pozadí a teplučkou vodou 
jazera pred Vami.

 Dnes nás čaká výlet do krajiny, ktorá je 
azda najdivokejšia na svete. Východné Kongo 
a mesto GOMA. Jedno z najväčších miest 
Konga priamo pod aktívnym vulkánom Nyara-
gongo. Absolútne žiadny turisti a nefiltrované 
zážitky s domácimi. Tento výlet závisí vždy od 
aktuálnej politickej situácie vo východnom 
Kongu. Ak je situácia nestabilná a hranice 
zatvorené, strávime náhradný deň v Gisenyi. 
Večer návrat do Rwandy.

 Skorý ranný budíček a  vyrážame do 
RUHENGERI za fantastickým zážitkom. 
Spolu s hmlou, ktorá sa ráno drží kmeňov 
stromov, vstaneme aj my a vydáme sa na 
trek nášho života do srdca Afriky v národnom 
parku Virunga, kde zažijeme fantastické 
stretnutie zoči–voči horským gorilám. Horské 
gorily sú väčšie a tmavšie ako ich príbuzní 
z nížin. Na svete sú už len dve miesta, kde 
ich môžete vidieť, a my vás k nim privedieme. 
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Jedna gorila pripadá na pätnásť miliónov ľudí, 
patria k najohrozenejším živočíchom našej 
planéty. Máme čas, aby sme gorily pozorovali 
v ich prirodzenom prostredí. Za magickú hodin-
ku budete mať dojem, že prešlo desať rokov.

 Cesta nádhernou krajinou, pripomínajúcou 
Švajčiarsko, nás dovedie až do národného par-
ku QUEEN ELIZABETH. Cestou sa zastavíme 
v malej pygmejskej dedinke a porozprávame si 
o pôvodných obyvateľoch rovníkovej džungle. 
Večer sa započúvame do zvukov divočiny a pri-
pravíme sa na vynikajúce safari. Slovenský 
sprievodca vám do detailov popíše zvieratá, 
ktoré nás čakajú, a vašou úlohou bude vychut-
nať si ich v ich prirodzenom prostredí.

 Skvelé safari a poobedňajšia plavba prí-
rodným kanálom Kazinga, ktorý spája jazerá 
Edward a George. Zaostríme náš zrak na hro-
chy, krokodíly, antilopy, levy. Uganda spolu 
s Keňou, Tanzániou a Botswanou patrí ku kra-
jinám s najlepším safari na svete a presvedčíte 
sa o tom na vlastné oči. Safari v dramatickom 
prostredí.

   Príchod do ENTEBBE na brehu Viktó-
riinho jazera. Prehliadka KAMPALY: múzeum 
Ugandy, hrobky Kasubi a večer odlet domov. 
Prílet do Európy.

02

03

Ako prirodzená 
záhrada, tisícky
kopcov s čajovými, 
banánovými, 
kávovými 
plantážami v sýtej 
zelenej farbe.

04

BUBO+
BUBO a Afrika je puto, 
ktoré trvá už od roku 1989 
a máme ju prejdenú celú
Špičkový a originálny 
program s dôrazom na 
bezpečnosť 
a zážitky
Súkromné terénne auto, 
slovenský odborník 
a miestni rangeri
Cesta, o ktorej sa susedom 
rozpráva celý rok

10 dní

od 4 400 €
do 4720 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, víza 
cca 170 eur, povolenie 
na stopovanie goríl na 1 
hodinu v sume 1500 USD 
(podľa aktuálneho kurzu)

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
8 x ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre 
dve osoby
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
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

07. 03. 2019 → 16. 03. 2019
08. 08. 2019 → 17. 08. 2019
07. 11. 2019 → 16. 11. 2019

TERMÍNY

UGANDA

BURUNDI

RWANDA
Goma

Gisenyi

Butare

NP Queen
Elizabeth

Bujumbura

Kampala

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Horská gorila v národnom 
parku Volcanoes

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Chlapec z Burundi

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Sorghum - robia z neho 
kašu, chlieb aj pivo 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Prekvapivo kvalitné ubytovanie
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Najmenej navštevované krajiny Afriky. Aj tu je BUBO jedinou 
cestovnou kanceláriou v SR aj ČR s praktickými skúsenosťami. 
Všetky 3 krajiny sú menej navštevované než KĽDR. Pritom sú 
veľmi bezpečné. Odporúčame pre fajnšmekrov a znalcov našej 
planéty. Čistokrvná expedícia pre skutočných cestovateľov.

     Odlet a prílet do jednej z najmenej 
navštevovaných krajín sveta. ROVNÍKOVÁ 
GUINEA na severnom brehu ostrova Bioko. 
Pešia prehliadka kompaktného starého MA-
LABA, ale aj novovybudované Sipopo, ktoré je 
najmodernejšou časťou celej Afriky. Veľký okruh 
tropickým ostrovom, džungľa s majestátnymi 
stromami. Najlepšia vyhliadka na džungľu 
a strmé údolia. Na obed bocadillo atuna a rioja 
v reštaurácii s výhľadom na prístav.

   Odlet do slobodného mesta LIBREVILLE, 
hlavného mesta Gabonu. Bývalú kolóniu Špa-
nielska vymeníme za francúzsku. Domorodé 
zvyky sa tu zachovali viac než inde. Vitajte v jed-
nej z najdrahších krajín, aké ste kedy navštívili! 
Povieme si, čo sa môže a čo nie. Zvykáme si 
na maximálne trópy, kde je každý pohyb ná-
mahou. Vôňa mora, šum nádherných paliem 
a mútne vody rieky Gabon. Prejdeme sa popri 
Guinejskom zálive, popri obrovskom bielom 
paláci prezidenta, ktorý nám jasne ukazuje, kto 
je tu pán. Na obed Regab a na večeru čerstvé 
ryby a šťava z tropického ovocia. Roztočíte to 
v baroch v Luis? Posledné nákupy pred cestou do 
džungle. Chceme sa predsa dostať ďalej než iní!

   Lietadielkom pristávame v druhom 
najväčšom meste štátu v PORT GENTIL, kam 
žiadna cesta nevedie. Vyrážame na neuveriteľnú 
cestu po mori a po spleti lagún. Všade okolo 
džungľa, palmy, krokodíly a my frčíme naplno 
na juh. Vstupujeme do celebritného národného 
parku LUANGO. Celá Afrika o ňom hovorí ako 
o svetovom prírodnom diamante, ale je možné, 
že na obrovskej ploche budeme opäť absolútne 
sami. Ubytovanie v našej pralesnej lodži. Vaša 
chatka je pri lagúne a z terasy je výhľad na 
širokú rieku, v ktorej plávajú krokodíly a hrochy. 
Na obrovských palmách v záhrade našej lodže 
rapotajú desiatky papagájov. National Geogra-
phic vyhlásil Gabon za Posledný raj práve pre 
tento národný park. More, biele piesky, lagúna 
s brakickou vodou, obrovské sýtozelené lesy 
tropického pralesa a savana s nizučkou trávou. 
Logistika je náročná, no my vieme, ako a kam. 
Uvidíme surfujúce hrochy? Alebo slony a byvoly 
na pláži? Na pláži sa niekedy prechádzajú gorily 
a v oceáne plávajú veľryby. Sme na krok od 
pralesných slonov, antilop sitatunga, stáda 
potamochoer či byvolov. Vidieť šimpanza vo 
voľnej prírode je obrovská vzácnosť. Lovili ste 
niekedy krokodílov? Túto noc máte šancu.

   Ranné safari a šanca dobehnúť, čo sme 
prechádzajúce dva dni nevideli. Potom späť 
do civilizácie a z malého prístavu vyrážame na 
našej prenajatej lodi proti prúdu. Preferujeme 
cestu, ktorú používal aj lekár Albert Schwe-
itzer. O rieke Ogooué ste zrejme nepočuli, 
no je to tretia či štvrtá najvodnatejšia rieka 
Afriky. Vraj má väčší prietok než Níl. Všade na-
okolo nádherné palmy, totálna nepriechodná 
džungľa. Sme tu jediná motorová loď. Toto je 
skutočné objavné dobrodružstvo! Zastavíme 
sa v dedinke Achouka či Ngomo. Banány, taro, 
maniok, karambola, najväčšie avokáda, aké 
ste vo svojom živote videli. Ochutnáte miestne 
špeciality ako dikobraza, korytnačku, opicu? 
Nad obrovskými palmami lietajú najväčšie 
netopiere planéty (jedia ovocie) a pelikán Al-
bert sa od vás nechá kŕmiť. Ideme po stopách 
nositeľa Nobelovej ceny Alberta Schweitzera, 
prezrieme si jeho nemocnicu, múzeum s lista-
mi od britskej kráľovnej, Roosevelta, Einsteina 
a pochopíme, že kedysi bol celebritou iný druh 
ľudí. Zastavíme sa v neznámych mestečkách 
a budeme pozorovať nákladné autá naložené 
obrovskými stromami, aké ste nikdy v živote 
nevideli. Večer kúsok od rovníka nastúpime 
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na exotický klimatizovaný vlak, ktorým sa 
vydáme krížom cez celú krajinu.

     Nasadáme na 4x4 a vyrážame do 
pralesa. 80 % Gabonu zaberá aj dnes džungľa. 
Ide o najväčšiu nedotknutú plochu pralesa 
v Afrike. Vstupujeme do rezervácie a hľadáme 
veľmi vzácnu korisť. Mandril je najväčšou 
opicou našej planéty a najpestrofarebnej-
ším cicavcom. Stádo je preto veľmi aktívne 
a scény sa preto neustále menia. Prehliadka 
mesta na veterných vŕškoch, odkiaľ pochádza 
všemocná rodina prezidenta. Najlepšie trhy 
a najkrajší futbalový štadión krajiny, zlatá 
socha prezidenta. Nočný vlak alebo lietad-
lo späť do hlavného mesta. Rezervný deň. 
Gabonské masky zbieral aj Pablo Picasso 
či fauvisti ako Maurice de Vlaminck či Henri 
Matisse. Zúčastníte sa v priebehu našej cesty 
na domorodom rituáli Bwiti? Ten sa snaží tiež 
načrieť do vašej prapodstaty.

       Ťažká rozlúčka s rajom. Odlet 
na ostrov, ktorý je jednoducho od ruky. Naj-
menšia portugalská kolónia. Vitajte v štáte 
Svätý Tomáš a Princov osrov. Prehliadka centra 
hlavného mesta so starou portugalskou pev-
nosťou. Zatancujete si kizombu? Na večeru 
dostanete ugrilované kalamáre, chobotničky, 
krevetky a buziu, čo sú veľmi populárne slimáky 
(caracóis). Keď si pred sebou roztvoríte atlas 
sveta a zadívate sa na stred, tak presne tam 
budete stáť. Pôjdeme loďou a vystúpime si 
k zaujímavému pamätníku. Potom nám prestrú 
na pláži a každý sa naje čerstvých rýb do sý-
tosti. Zapíjame kokosovým mliekom. Na záver 
sa vykúpeme na najkrajšej pláži s bielučkým 
pieskom, kde budeme sami. Nádherný koniec 
našej cesty. Odchod späť do hlavného mesta, 
posledná čokoláda od Claudio Coralla, ktorá 
je vraj najlepšia na svete. Prílet domov.

03

Uvidíme surfujúce 
hrochy? Alebo 
slony a byvoly
na pláži? Na 
pláži sa niekedy 
prechádzajú gorily
a v oceáne 
plávajú veľryby.

04

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Zapadlá dedinka na Svätom 
Tomášovi. Tento ostrov 
pre vás BUBO objavilo 
dlho pred ostatnými

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Prechádzame mostom na 
hraniciach Gabon – Kongo a 
hľadáme šimpanzy a gorily

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Mandril je najväčšou opicou a 
najfarebnejším cicavcom. Vo voľnej 
prírode uvidíte jedine s BUBO! 

BUBO+
Ultimátna cesta do raja
Praktické skúsenosti 
sú v Afrike všetkým!
BUBO je jediné, kto vie 
túto vo všetkých smeroch 
náročnú expedíciu 
zrealizovať (preto ste 
nepočuli o nikom, kto 
by tu bol)
Aj pre ucelené partie

16 dní

od 9 280 €
do 9280 €

CENA NEZAHŔŇA
vreckové, prípadné 
neoficiálne hraničné 
poplatky a úplatky, 
prípadné lepšie 
ubytovanie na Malabo 
a prípadný fakultatívny 
výlet na Sao Tomé, 
ostatná strava, nápoje 
a vreckové, očkovanie 
proti žltej zimnici

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
do Gabonu a späť 
z Rovníkovej Giuiney 
v economy class
letiskové poplatky
medzištátny let Gabon 
→ Sv. Tomáš
medzištátny let Sv. Tomáš 
→ Rovníková Guinea
vnútroštátny let 2x
BUBO sprievodcu
nočný vlak v Gabone
ubytovanie v Gabone je 
jednoduché (ale najlepšie, 
čo existuje) podľa popisu 
v Libreville ⭑⭑⭑⭑ hotel, 
Sv. Tomáš jednoduchý 
⭑⭑⭑ hotel, Malabo ⭑⭑⭑ 
hotel Ibis
plná penzia v Gabonských 
lodžiach 4x
všetky popísané aktivity 
v národných parkoch 
a permity
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

12. 05. 2019 → 27. 05. 2019
10. 11. 2019 → 25. 11. 2019

TERMÍNY

Libreville

Loango Franceville

GABON
Svatý Tomáš

Malabo
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Afrika je trikrát väčšia než Európa a omnoho rôznorodejšia. 
V Afrike, ak chcete čokoľvek vidieť, musíte si to zaslúžiť. 
Táto cesta je toho dôkazom. Snažili sme sa pripraviť cestu 
čo najlacnejšie, aby si ju mohlo dovoliť viac cestovateľov.

   Odlet a príjemný let do Burkina Faso, 
čo v preklade znamená krajina slušných ľudí. 
My z BUBO túto krajinu navštevujeme pravi-
delne mnoho rokov a s prekladom súhlasíme. 
Mierime do centra hlavného mesta s najsexi 
názvom na svete: OUAGADOUGOU. Poroz-
právame si o africkom Che Guevarovi Tho-
masovi Sankarovi, ktorý Hornú Voltu preme-
noval v roku 1984 na Burkina Faso. Sankara 
bol rojko, ktorý chcel vytvoriť nádherný štát 
bez korupcie, kde by sa čestným ľuďom darilo 
a kde by všetci boli šťastní. Po piatich rokoch 
ho mladi dôstojníci zatkli, vyviedli za mesto 
a zastrelili. Moc prevzal jeho nevlastný brat 
generál Compaorè, ktorý následne vládol kra-
jine 27 rokov. Vysvetlíme si, z akého kmeňa bol 
Sankara a z akého Compaorè a vy začnete 
Afriku lepšie chápať. Prehliadka mimoriadne 
pokojného mesta, trhovisko s presávaným 
medom a záhradné pivárne so živou hudbou 
a výborným jedlom. Cesta na severozápad. 
Civilizácia sa razom skončí a vy sa neviete 
vynadívať. Exotika v každom pohľade, úžasné 
farby, úžasný pocit. Tisícky kráčajúcich hrdých 
ľudí, stále menej vody a viac baobabov. Slnko 

sa večer zmení na oranžovú guľu, akú ste 
v našich končinách nikdy nevideli. Odniekiaľ 
zrazu počuť bubnovanie… a smiech. Burkinu 
máme radi. Začíname rozmýšľať nad tým, čo je 
šťastie z pohľadu úradníkov, ktorí radia krajinu 
na spodok rebríčka, a z pohľadu smejúcich sa 
miestnych ľudí.

 Keď je prachu najviac, sme na hranici. 
Čisté béžové uniformy zmiznú a začína sa 
nárazníkové pásmo, kde by sme bez nášho 
vozidla neprešli. Sudy a medzi nimi kamene 
pospájané šnúrou. Vľavo hlinená búda. Nad 
tým zdrap látky, vyblednutá vlajka Mali. Iba 
sa tu nadýchnete a všetko je iné. Sme v časti 
známej najlepším mangom krajiny. Obrovské 
stromy poskytujú v tých celoročných horú-
čavách trochu tieňa a ak je sezóna, sladučké 
plody. Sme v krajine Dogonov.

   Dvojdňový pobyt v krajine Dogonov 
a spoznávanie miestnych zvykov. Máme čas 
na trek (možnosť vybrať si podľa kondície) 
a  spánok v  dogonských dedinkách. Chce-
me autentický zážitok! Posvätné krokodíly? 

Animistická kultúra pretrvala stáročia. Fantas-
tické dogonské mýty a legendy sa dozvieme od 
duchovných vodcov jednotlivých dedín. Medzi 
Dogonmi máme kamarátov. Garantujeme, že 
uvidíte a hlavne zažijete viac.

 Plavíme sa Nigerom. Budete sa cítiť ako 
v stredoveku a potom zrazu na ostrove ako 
v rozprávke Tisíc a  jednej noci. Toto je nao-
zajstný život. DJENNÉ (UNESCO) je sveto-
vou raritou. Uzučké hlinené a kamenné uličky 
a v nich rušný život, ktorý sa na malý ostrov 
musí vtesnať. Mešita je najväčšia hlinená 
stavba sveta, impresívna ako palác Potala 
v Lhase. Okolo trhy, medresy, tradičné remeslá, 
zapadlé uličky.

 SEGOU: bývalá koloniálna metropola, 
francúzske budovy, náznak parkov, ešte stále 
nádherný Niger a vynikajúce jedlo. V rytmoch 
Ali Farka Ture mierime do terajšieho hlav-
ného mesta, kde nám začnú hrať Amadou 
and Mariam. BAMAKO: hlavné mesto pod 
pohorím Manging. Vyhliadka na mesto z G-
-bodu, centrum mesta a chaotická tržnica 

01

Západoafrické 
dobrodružstvo

MALI ∙ BURKINA FASO ∙ SENEGAL
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Grand Marché. Kúpite zhnitú opičiu hlavu či 
fetiše? Nočný život, bary, diskotéky.

 Opúšťame rieku Niger a mierime do Sa-
helu. Až ten, kto sa dotkne Sahelu, pochopí 
čierny kontinent. Prechádzame cez najteplejšie 
mesto západnej Afriky a možno celého sveta. 
Cesta je cieľ a my sme už silná partia. Hľadáme 
nomádov, zastavujeme sa v dedinkách a pri 
napájadlách. A zrazu ako v rozprávke vstupu-
jeme do civilizácie. Mierime do mesta, odkiaľ 
Francúzi dve storočia ovládali obrovské územie 
Mali, Senegalu, Burkiny Faso a Mauretánie.

 SAINT LUISE je zázrak (UNESCO), lá-
kadlo pre turistov. Mostom medzi savanou 
a Saharou, medzi riekou a oceánom, medzi 
Európou a Afrikou. V Paríži Afriky sa snažili 
Francúzi Afriku zmeniť. A nič. Na pieskových 
uliciach Saint Louise si dávame magickú kávu, 
ktorú vraj vymyslel sám svätec. Cestou na juh 
sa zastavujeme u rybárov. Drevené pirogy 
a nebezpečné, no veľmi fotogenické povolanie.

     Dvojdňový oddych v hlavnom meste 
Senegalu, Dakare. Konečná rally, rodisko fut-
balistov a výbornej hudby. Farebná, bláznivá, 
radostná Afrika. Vo večerných hodinách trans-
fer na letisko a odlet domov. Prílet do Viedne.

02

03

Sankara bol 
rojko, ktorý chcel 
vytvoriť nádherný 
štát bez korupcie, 
kde by sa čestným 
ľuďom darilo 
a kde by všetci 
boli šťastní.

04

BUBO+
Takúto cestu vie pripraviť 
iba BUBO
Skúsenosťami 
= bezpečnosťou sme 
roky pred ostatnými
Pre cestovateľov, ktorí 
potrebujú nakopnúť
Ťažká cesta plná know 
how a zážitkov
Cesta je pripravená tak, 
aby ste čo najviac ušetrili

12 dní

od 2 640 €
do 2640 €

CENA NEZAHŔŇA
Ostatnú stravu, 
víza, prípadný bakšiš 
sprievodcom, posledný 
letiskový transfer z pláže, 
letiskové poplatky

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku 
v economy class
Privátnu dopravu počas 
celej cesty
miestneho sprievodcu
lokálneho vodiča
Lokálnych navigátorov
Ubytovanie 
v jednoduchých hoteloch, 
u Dogonov v tom 
najlepšom (stanoch)
Hraničné poplatky
Trajekt do Djenné (2x)
2x večeru
Najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
Informačné materiály 
pred cestou (včítane trikov 
ako neochorieť)
Asistenčné služby BUBO

15. 05. 2019 → 26. 05. 2019
04. 12. 2019 → 15. 12. 2019

TERMÍNY

Dakar

Ougadougou

St. Luise

Bamako

Djenné
SENEGAL

MALI

BURKINA
FASO

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Šamani v dedinke exotického 
kmeňa Dogonov. Zájazd sme 
realizovali aj tento rok

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Tance privedú do tranzu nielen 
tanečníkov. Nikde nikto, iba vy. 
Ten rozdiel sa volá BUBO.

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Detail bubnov na jednej z 
osláv, na ktorej sme sa osobne 
zúčastnili. Máme tu priateľov

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Najväčšia blatová stavba v 
Djenné. Fakt je to nádhera.
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Len kúsok od Španielska sa rozprestiera svet, ktorý formoval dnešnú 
Európu a dal život mestám, ako sú 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.

 Odlet a prílet do Maroka. Maroko je suse-
dom 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.

 Smerujeme k pohoriu Atlas do mesta ber-
berov, do mesta rozprávok, do MARAKÉŠA. 
Večer na námestí Jama al-Fnaa (UNESCO) 
patrí medzi najväčšie zážitky. Tu dominujú 
ľudoví rozprávači, akrobati, predavači, zaklínači 
hadov, akoby sa čas nikdy nepohol.

 Mešita Koutubia, hrobky Saadovcov, palác 
El Badi, nákupy u farebne oblečených Ber-
berov, ktorých porovnáme s Arabmi, čerstvé 
džúsy a ostré slnko Sahary. Ochutnali ste už 
slimáky? Kúpime si modré turbany Tuaregov. 
Vo veľkolepom priestore múrov paláca El Badi 
je stále cítiť luxus a majestátnosť, aj napriek 
tomu, že ho jeden z prvých sultánov dynastie 

Alaouitovcov, slávny Moulay Ismail, za jedno 
desaťročie úplne vydrancoval a ponechal na-
pospas času. Marakéš spoznáme do poslednej 
uličky.

 Medzi nami a púšťou Sahara stojí po-
horie, ktoré podľa legendy podopiera titan 
Atlas. Najvyšší vrchol je vo výške 4 165 metrov 
a pohorie chráni západnú časť Maroka pred 
dotierajúcou Saharou. Keď prekročíme hory, 
čaká nás mesto s príznačným názvom Brána 
do púšte alebo OUARZAZATE. Mesto vo výške 
viac než 1 000 metrov, stojí na rozhraní Atlasu 
a Sahary. Prehliadka mesta, kde sa natáčali 
veľkofilmy ako Múmia, Kráľovstvo nebeské, 
Hanna, Gladiátor, ale aj Hra o tróny.

 Chladný vzduch Atlasu nám ohreje Sa-
hara. Skôr než k nej prídeme, zastavíme sa 
v malom raji. Kaňon TODRA. Obrovské rieky, 
ktoré kedysi týmto územím pretekali, pripo-
mínajú už iba kaňony, ktoré vyryli do skál. 
Príjemná prechádzka kaňonom, ktorý patrí 
medzi najkrajšie miesta krajiny. ERFOUD: oáza 

v púšti Sahara, ktorej okolie pripomína krajinu 
na Marse. Nie nadarmo sa práve tu simulujú 
podmienky života na tejto planéte.

 MERZOUGHA: necelých 55 km z Erfoudu 
leží v tieni obrovských pieskových dún maličká 
dedinka, ktorá má najväčší podzemný zdroj 
pitnej vody v Maroku. Irónia. Ale aj dôkaz, 
že Sahara nebola vždy pieskovým morom. 
Naším cieľom však sú vyše 150 metrov vysoké 
pieskové duny, ktoré spaľuje neľútostné slnko. 
Modré turbany Tuaregov ovládajú túto ne-
hostinnú časť nášho sveta. Kto chce, vybehne 
na dunu, zlyžuje ju alebo si zajazdí na ťave. 
Deň v prírode, kde nevládne voda, ale piesok. 
SAHARA a ERG CHEBBI.

   Opustíme Saharu a vydáme sa sever 
cez neustále sa meniacu krajinu. Púšť vystrieda 
zeleň a cez tunel legionárov sa dostaneme do 
druhého kráľovského mesta na našej ceste. 
Fantastická a jedinečná medina mesta FEZ 
(UNESCO) v centre mesta, kde čas stojí ako 
nikde inde. Úzke uličky, ktoré dodnes prekvitajú 
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tradičnými remeslami ako výroba keramiky 
a spracovanie koží. Viac než 9 000 kľukatých 
uličiek, niektoré z nich sú na šírku jedného 
človeka, robia z Fezu stredoveké bludisko. 
Navštívime miestne dielne, fabričku na kožené 
výrobky. Keď sa z labyrintu vynoríme, pozrieme 
si kráľovský palác a vychutnáme vyhliadku na 
to mravenisko pod nami. Fez je skutočným 
srdcom krajiny, kde to stále žije. Porovnáme si 
Fez a Marakéš. Berberskú atmosféru nahradí 
arabská a vo Feze sa uvidí, kto vie zjednávať. 
Čaká vás tvrdý boj.

   Hluk, hrmot, vône starého Fezu vystrie-
da pokoj a ticho vo VOLUBILISE. VOLUBILIS 
(UNESCO) – antické mesto, súčasť rímskej 
provincie Mauretania Tingitania, ktoré si pa-
mätá ešte zlaté časy Rímskej ríše a ešte staršie 
obdobie fenickej nadvlády. Krásne zachované 
cardo maximus a decumanus, kúpele či sklady 
svedčia o tom, že sa mestu nevídane darilo. 
Viete o tom, že najkrajšie pamiatky z obdo-
bia Rímskej ríše ležia v severnej Afrike? Cestu 
Marokom zakončíme v hlavnom meste RABAT. 
Jedno zo štyroch kráľovských miest je pokoj-
ným veľkomestom v ostrom kontraste oproti 
zvyšku Maroka. Antický Chellah, veža Tour 
Hasan, kráľovský palác, staré mesto a modro-
biely Kasbah. Pohľadom z mediny na vlny At-
lantiku obmývajúce starý pirátsky prístav Sale 
sa s Marokom rozlúčime a odletíme domov.

02

03

Tu dominujú 
ľudoví rozprávači, 
akrobati, 
predavači, 
zaklínači hadov, 
akoby sa čas 
nikdy nepohol.

04

BUBO+
Najlepší okruh Marokom 
na trhu
4 kráľovské mestá
Sprievodcovia hovoriaci 
po arabsky
Cestujeme sem 
od roku 1994

10 dní

od 990 €
do 1340 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií, batožinu 
prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v Economy class
8 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre 
dve osoby
8 x raňajky
prenajatú dopravu 
klimatizovaným 
autobusom
výlet 4x4 na pieskové duny 
Merzoughy
BUBO sprievodca
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

22. 02. 2019 → 03. 03. 2019
05. 04. 2019 → 14. 04. 2019
17. 04. 2019 → 26. 04. 2019
29. 04. 2019 → 08. 05. 2019
03. 07. 2019 → 12. 07. 2019
06. 09. 2019 → 15. 09. 2019
27. 09. 2019 → 06. 10. 2019
25. 10. 2019 → 03. 11. 2019

TERMÍNY

Fez

Merzouga

Marakéš

MAROKO

Casablanca

Rabat

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Mešita kráľa Hasana II. v Casablance 
patrí k najväčím na svete

02 foto :  Robert TARABA — bubo  
Na Sahare si nájdete svojich 
nových priateľov

03 foto : Robert TARABA — bubo  
Fotogenický labyrint starobylého Fezu 

04 foto : Robert TARABA — bubo  
Marakéš a jeho trhoviská 
tromfnú ktorýkoľvek orient
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Milujete históriu? Túžite pocítiť páľavu Sahary? Lákajú vás exotické 
jedlá s názvami ako kushari alebo kibda? Radi sa necháte budiť o pol 
piatej ráno zmesou hlasných zvukov trúbenia, kriku a zvolávania na 
rannú modlitbu? Toto všetko a ešte viac môžete za pár dní zažiť, 
ochutnať, pocítiť a prežiť v krajine s arabským názvom Masr.

 Prílet do Afriky. KÁHIRA a prvé dúšky 
egyptskej reality a dopravy, prvý dotyk s egypt-
skými peniazmi, nákup prvej vody a prvá so-
cializácia s Káhirčanmi. Where are you from? 
Welcome to Egypt! Vnoríme sa do obrovskej 
metropoly, ktorá udáva tón arabskému sve-
tu. Vyše päťtisíc rokov histórie, vôní a chutí. 
Egyptu sa dostaneme pod kožu.

 Odchod k jedinému doposiaľ existujúcemu 
starovekému divu sveta. Viete koľko pyramíd 
skrýva GIZA? Tri? Nie, je ich až deväť! Vyčer-
pávajúci výklad, cédrová 4500-ročná solár-
na bárka, klaustrofobický zážitok z dusných 
a tmavých chodieb vo vnútri pyramídy. Z očí 
do očí so Sfingou, kto vydrží jej pohľad? Presun 
na juh do Sakkáry, prvá pyramída a pohľad na 
Dášurské a Abúsírske pyramídové pole. Návrat 
do srdca dvadsaťmiliónovej Káhiry kde pokra-
čujeme v hľadaní Aladinovej lampy. Plavba po 
majestátnom Níle na vysvietenej lodi. Koľko sa 
vydrží točiť tancujúci súfijský derviš?

 ALEXANDRIA je ošúchaná kozmopolitná 
kráska a úplne iné mesto ako zvyšok Egypta. 

Cornishe a staroveká knižnica v nórskej hyper-
modernej budove. Budeme hľadať Alexandrov 
hrob, povieme si príbeh o škaredej Kleopatre 
s vynikajúcim PR manažmentom a skončíme 
v zelených záhradách Montaza.

 Staré a zaprášené Egyptské múzeum plné 
zlata, pokladov a múmií. Kto sa chce osobne zo-
známiť s Ramzesom II? Egypt nie je len moslim-
ský, ale pozrieme sa aj na starobylú kresťanskú 
menšinu v koptskej Káhire. Citadela a križiacky 
premožiteľ Salah ed Din, pre najotrlejších mesto 
odpadkov Moqatam a najväčší kostol v Egyp-
te. Od predavača s klepotajúcimi plechovými 
tanierikmi si dáme veľkú porciu výdatného, 
vegetariánskeho, ale hlavne chutného kushari 
a pokračujeme v ceste na vlakovú stanicu, z kto-
rej sa prekvapivo čistým a luxusným lôžkovým 
vlakom presunieme až na úplný juh do Núbie. 
Večer odchod lôžkovým vlakom do Aswanu.

 Ráno nás víta ASWAN, jedinečná brána 
do čiernej Afriky na prvom nílskom katarakte. 
Teplo, vôňe, nevône a hlavne široké úsmevy 
na tmavých tvárach Núbijcov. Za blankytne 

modrým Nílom sa na druhej strane črtá žltý 
piesok Sahary. Preplavíme sa felukou, ktorá 
pamätá určite ešte Ramzesa II, na druhý breh, 
kde nasadneme na ťavy a vydáme sa na ob-
javovanie púšte. Blízke ruiny kláštora svätého 
Simeona pripomínajú, že Egypt nebol a nie je 
len moslimský, ale aj koptský. Večerný Aswan 
má zvláštne kúzlo. Teplota klesne, rozžiaria 
sa obchodíky na trhu, miestni posedávajú na 
uliciach, fajčia shishu a debatujú. Večerné čaro 
Orientu si nenecháme ujsť.

 Pokračujeme k sudánskym hraniciam, kde 
pre nás prvé ranné lúče osvietia monument 
pýchy, sily a lásky. ABU SIMBEL - hlboko v púšti, 
ale zároveň na brehu obrovskej priehrady. 
Oba chrámy sú staré tritisícpäťsto rokov, ale 
zároveň sú ukážkou modernej techniky, keď ich 
pred šesťdesiatimi rokmi museli vedci a inži-
nieri zachrániť pred vodami novej priehrady 
a premiestnili celú skalnú horu aj s vytesanými 
chrámami o pár sto metrov vyššie.

 Cestujeme údolím Nílu! Postupne prej-
deme okolo ťavieho trhu, dvojitého chrámu 
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Egypt – maximálne poznanie

 AFRIKA

EGYPT

NOVÝ PROGRAM
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Kom Ombo, sokolieho chrámu v Edfu a čaká 
nás LUXOR s krásne nasvieteným chrámom. 
Nechýba vám pred ním jeden obelisk? Ale áno, 
dnes je na parížskom Place de la Concorde. 
Stretneme Hercula Poirota v stĺpovej sieni 
karnackého chrámu? Pečené holuby nám budú 
padať do úst.

 Skoro ráno sa preplavíme na Západný breh 
do krajiny mŕtvych. Medinah Habu, ÚDOLIE 
KRÁĽOV a maličká hrobka bezvýznamného 
faraóna Tutanchamóna. Máte záujem za-
obstarať si zaručene pravú starožitnú ala-
bastrovú nádobku na vonné oleje alebo pravý 
papyrus? Nech sa páči... ale určite zjednávajte 
cenu. Poobedňajší presun k Červenému moru.

     Známa HURGHADA predstavuje 
pre väčšinu Slovákov Egypt. My tu spracu-
jeme dojmy z úžasnej cesty. Dva dni relaxu 
pri Červenom mori. Ani neskúšajte porovnať 
množstvo vašich zážitkov a hĺbku poznania 
Egypta s ostatnými dovolenkármi na pláži. 
Zbytočne by ste im pokazili deň. Vy viete svoje. 
Odlet a prílet domov.

02

03

Ani neskúšajte 
porovnať množstvo 
vašich zážitkov 
s ostatnými 
dovolenkármi na 
pláži. Zbytočne by 
ste im pokazili deň.

04

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Majestátne krásky v Gize

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
V Hurghade nás nadchne 
podmorský svet

03 foto : Kamila 
PREŠNAJDEROVÁ — bubo  
Ramzes Veľký hľadí na nádvorie 
Karnaku už 3300 rokov 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Už štvrťstoročie tu 
máme kamarátov

BUBO+
Všetky slávne 
pamiatky Egypta
Gurmánske dobrodružstvo
Špičkový sprievodca
Níl, Núbia a Červené more

11 dní

od 1 080 €
do 1190 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, víza 
(kupujú sa priamo na 
letisku), ostatnú stravu, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií, cestovné 
poistenie

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
8 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre 
dve osoby
raňajky
1 x nočný vlak
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolvetnosti
bohatý poznávací 
program
dopravu počas celého 
pobytu
asistenčné služby 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

TERMÍNY

Alexandria

Aswán

Luxor

Abu Simbel

Hurghada

Káhira

EGYPT

⭑⭑⭑⭑⭑ 
MARRIOTT 
MENA HOUSE
193 €
osoba / 3 noci

⭑⭑⭑⭑ 
HILTON LONG 
BEACH RESORT, 
HURGHADA
63 €
osoba / 3 noci 
(all in)

Business Class 
Austrian Airlines
od 1 080 €

Doprajte si luxus v Káhire. Marriott Mena House 
je hotel s históriou. Nachádza sa len kúsok od 
majestátnej Cheopsovej pyramídy. V roku 1890 
to bol prvý hotel v Egypte, ktorý mal bazén 
a medzi jeho hostí patrila Agatha Christie, Win-
ston Churchill, Richard Nixon či Ismail Pasha. Od 
1. februára 2018 patrí hotel pod sieť Marriott. 
Užite si Káhiru z exkluzívnej adresy.
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Z Mali do Nigérie

Ebola Tour

Z džungle na Saharu 
— Pygmejovia a Čad

Z Mali do Burkina Faso

Africký roh

Alžírsko na doraz s all inclusive

Povodím rieky Niger 
až do Nigérie
Neuveriteľné dobrodružstvá 
a zážitky
Jediná cesta svojho 
druhu v Európe
Pod dohľadom MUDr. 
Ľuboša Fellnera

Podporte Afriku aktívnou 
účasťou na zájazdoch
Výnimočná cesta raz za 
život
9 krajín Afriky na jeden šup
Necestuješ, pokiaľ si tu 
nebol

Afrika je naša láska
Tento program nemá na 
Slovensku obdobu
Lesy, džungľa, Sahel, 
Yaounde, Douala, Poli, 
Ndjamena
Znalci Afriky

Opäť jediná CK na 
Slovensku, ktorá tieto 
krajiny prešla a aktívne ich 
propaguje
Nezaplatiteľné osobné 
skúsenosti s Afrikou
Afrike sa dostaneme pod 
kožu
Unikátny okruh severnou 
časťou západnej Afriky

Ako jediná CK cestujeme 
aj do nekomerčných 
destinácií, kde turista 
znamená pomoc
Najväčší zdroj soli na svete
Sútok Bieleho a Modrého 
Nílu, pamiatky UNESCO
Neskutočné, mimozemské, 
neuveriteľné, to sú 
najčastejšie prívlastky 
tohto zájazdu

Podporujeme trvalo 
udržateľný turistický ruch
Rímska ríša naživo
Jediná CK v južnej Sahare
Pýtajte si referencie

Lagos

Ougadougou

Natitingou
Oshongbo

Lomé

Bamako

Timbuktu
MALI

NIGÉRIA

BURKINA
FASO

SENEGAL

GUINEA
GHANA

MAURETÁNIA

Nouakchott

Abidjan

Yamoussoukro
Monrovia

Freetown
Conraky

Bissau
Banjul
Dakar

St. Louis

Acra

KAMERUN

ČAD

Douala

Bafoussam
Ngauondere

Garoua
Waza

Yaoundé Dja

N’Djamena

Ougadougou
Bamako

Timbuktu
MALI

BURKINA
FASO

Hargheisa

Chartúm
Džibuti

Nuri

Asmara

SÚDÁN

SOMÁLSKO

ERITREA

Djanet

Alžír
Oran Constantine

Ghardaia

ALŽÍRSKO

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 AFRIKA 25 dní

 AFRIKA 21 dní od 5730 €

od 8690 €

 AFRIKA/ do 5820 €

/ do 8690 €

 AFRIKA 19 dní od 3 620 € / do 3620 €

 AFRIKA 12 dní od 3 490 € / do  3690 €

 AFRIKA 18 dní od 8 800 € / do 8800 €

11 dní od 2 790 € / do 2790 €

ERITREA ∙ SUDÁN ∙ DŽIBUTI ∙ SOMÁLSKO

ALŽÍRSKO

GHANA ∙ MAURETÁNIA ∙ SENEGAL ∙ SIERRA LEONE

LIBÉRIA GUINEA ∙ POBREŽIE SLONOVINY ∙ GUINEA BISSAU

GAMBIA

KAMERUN ∙ ČAD

MALI ∙ BURKINA FASO ∙ BENIN ∙ TOGO ∙ NIGÉRIA MALI ∙ BURKINA FASO
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Najčastejšie lietame  
business class

Najčastejšie kombinácie
business class

Ochutnajte s nami 
Business Class.

20 % BANGKOK – SINGAPUR

14 % HONGKONG – PEKING

12 % KAPSKÉ MESTO – JOHANNESBURG

11 % COLOMBO

10 % TOKYO – OSAKA

10 % LOS ANGELES

9 % TORONTO - NEW YORK

8 % HAVANA

4 % BUENOS AIRES – RIO DE JANEIRO

2 % OSTATNÉ KOMBINÁCIE

61 % EMIRATES

19 % AIR FRANCE/KLM

12 % AUSTRIAN/LUFTHANSA/SWISS

5 % QATAR AIRWAYS

3 % OSTATNÍ

Business Class je o pohodlí a komforte, 
o dovolenke už počas letu a o gurmánskych zážitkoch. 
Presvedčte sa, že to stojí za to.

Cestujte kvalitne, nie lacno.

UŽ OD 499 €





VIAC ZÁJAZDOV NA WWW.BUBO.SK

ALJAŠKA

ARUBA

BAHAMY

DOMINIKÁNSKA 
REPUBLIKA

HAVAJSKÉ 
OSTROVY

JAMAJKA

KAJMANSKÉ 
OSTROVY

KANADA

MEXIKO

TURKS A CAICOS

USA

SEVERNÁ 
AMERIKA
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Kanada je obrovská krajina, ktorá pre mnohých nie je určená 
iba na jednu návštevu. Ak si chcete krajinu rozdeliť na dve 
časti, tak ste si vybrali správny zájazd. Západná Kanada, 
oblasť lemovaná Pacifikom, chránená nepriestupnými 
horami a obývaná divou zverou. Dni naplnené čerstvým 
vzduchom s vôňou divočiny. Zamilujte sa do Kanady.

   Let do jedného z najkrajších miest na 
svete. VANCOUVER na pobreží Pacifiku pod 
zelenými horami. 400 hektárov Stanleyho 
parku, obrovské sekvoje, indiánske totemy 
a akvárium, visutý most Capillano Suspension 
Bridge na lanách vo výške 70 m. Dvadsaťmi-
nútová prechádzka po visutých mostíkoch 
zavesených medzi 60 metrov vysokými jedľami.

 Z Vancouveru sa po diaľnici s názvom Od 
mora k oblohe dostaneme do centra olym-
pijských hier. Vodopády Shannon a Brandy-
wine v oblasti indiánskeho kmeňa Squamish. 
Olympijský WHISTLER s nádhernou horskou 
scenériou. Možno sa vyvezieme sa na horu 
Blackcomb a ďalej najdlhšou lanovkou na svete, 
ktorá spája dva vrcholy. Dostávame sa do 
predhorí Skalistých hôr. Oblasťou kmeňov 
Squamish, Salish, Shuswap a ďalších sa pre-
sunieme do mesta KAMLOOPS.

 Kanadská obloha je modrá, voda je modrá 
a aj rieka je modrá. Vyrazíme k BLUE RIVER 
na severnom okraji Thompsonovho údolia, 

ktoré je súčasťou parku WELLS GRAY PRO-
VINCIAL PARK. Nedotknutá panenská príroda. 
Pozdĺž Thompsonovej rieky cez horský prechod 
Yellowhead až k vyhliadke na MT. ROBSON, 
najvyšší vrchol Skalistých hôr. Prekročíme hra-
nice z Britskej Kolumbie do Alberty. Víta nás 
národný park JASPER. ROCKY MOUNTAINS: 
vysnívané miesta milovníkov prírody a skvelé 
fotografické možnosti. Pri troche šťastia mož-
nosť vidieť medveďa či losa. Čisté rieky, sma-
ragdové jazerá (s jedinečnou farbou), alpínske 
lúky, zasnežené vrcholky hôr, ľadovce, vodopády, 
divá zver. Budeme sa vyhýbať jeleňom a vždy 
zastavíme na tých najlepších výhľadoch.

 Výlet k nádhernému jazeru MALIGNE. 
Plavba okolo ľadovcov k najfotografovanejšie-
mu ostrovu Spirit Island. Cestou najčastejšie 
stretávame baribalov, ovce dallove a wapiti. 
Uvidíme aj vlka alebo losa? Prejdeme sa k MA-
LIGNE CANYON a pozrieme si úžasné výtvory 
prírody tisícročiami hĺbené riečkou do skaly. 
Pre aktívnejších možnosť túry v údolí Piatich 
jazier, alebo sa vyvezieme lanovkou na vrchol 

 AMERIKA

WHISTLERS (2 464 m n. m.), odkiaľ sa nám 
naskytne pohľad na nekonečné Rockies.

 Cesta dolinami lemovanými hrebeňmi 
úžasných hôr po Icefield Parkway. Vodopády 
Athabasca, najväčší ľadovec v Skalnatých 
horách Columbia Icefield a prechádzka na 
Athabasca Glacier. O Skalnatých horách sa 
vám bude aj snívať. Perla Rockies – jazero 
LAKE LOUISE, v ktorom sa odráža ľadovec 
Victoria. Prechádzame národnými parkami 
Banff a Yoho, kde sa budeme snažiť zazrieť 
kamzíka beláka na strmých skalách.

   Z Goldenu do národného parku Ko-
otenay. Horúce pramene Radium, Maľované 
jazierka Paint Pots, Marble Canyon. Pokraču-
jeme do turistického centra národného parku 
a. Lanovkou sa vyvezieme na vrchol Sulphur 
Mountain a vychutnáme si panoramatický po-
hľad na Banff a rieku Bow. Kto má chuť, môže 
absolvovať výstup na Sulphur Mountain pešo 
(bežný turista cca 2h). Johnstonov kaňon za-
seknutý do hôr. Vodopády a nádherné scenérie 
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Kanada – západ
KANADA
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sa tu neustále striedajú. Horské mestečko 
Banff s obchodíkmi, veľmi priateľskou atmo-
sférou a jeho pyšný, fotogenický Mt. Rundle 
(2 949 m.n.m.).

 Doobedie si ešte užijeme v horách a potom 
už opúšťame Skalisté hory a vydávame sa do 
oblasti prérií. Neuveriteľné a rozsiahle roviny, 
kde okrem fariem neuvidíte nič. Fascinujúca 
krajina ako z kovbojok. Zrazu sa uprostred 
prérie do zeme zaryje rieka Red Deer a vytvo-
rila spolu s vetrom a dažďom úžasnú krajinu 
známu ako Badlands.

 V provinčnom parku Midlands pri mestečku 
Drumheller sa nachádzajú neuveriteľné skalné 
útvary – hoodoos. Oblasť je známa aj ako 
jedno z najlepších nálezísk dinosaurích kostí 
na svete. Royal Tyrrell Museum má úžasnú 
zbierku a máme čas si ju dôkladne pozrieť. 
Máte tu šancu si vyskúšať prácu paleontológov 
a svoj nález si vziať domov. Kto nemá záujem 
o dinosaury, môže si požičať bicykel alebo ísť 
na prehliadku historickej bane.

 CALGARY, ktoré leží na pomedzí týchto 
nekonečných rovín a Skalistých hôr. Obja-
venie ropy a prekvitajúce farmy zabezpečili 
mesto do budúcnosti a olympijské hry 1988 
umiestnili Calgary na mapu sveta. Downtown 
s najväčšími vnútornými záhradami, Calgary 
Tower vysoká 191 m a Skalnaté hory hneď 
predo dvermi. Vysvetlíme si, čo je systém +15, 
pozrieme si Saddle Dome, prejdeme sa po 
nábreží rieky Bow, ktorá sa už oproti Banf-
fu rozšírila a oddýchneme si na Princovom 
ostrove s výhľadom na panorámu hlavného 
mesta kovbojov.

   Balíme sa a odlietame 
z Kanady do Viedne.

02

03

Cestou 
najčastejšie 
stretávame 
baribalov, ovce 
dallove a wapiti. 
Uvidíme aj 
vlka, medveďa 
alebo losa?

05

BUBO+
Malé skupiny so súkromným 
slovenským sprievodcom
Cielený program na 
západnú Kanadu
Vodopády, ľadovce, túry, 
fantastické scenérie 
a adrenalínové zážitky
Najlepšie ľadové víno 
na svete

13 dní

od 3160 €
do 3160 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
stravu, kanadské víza 
eTA, ostatné vstupné do 
pamiatok a atrakcií

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
Vancouver/Calgary 
v economy class
11 x ubytovanie v hoteloch 
štandardu ⭑⭑⭑ v izbách 
pre 2 osoby
privátnu dopravu počas 
celého pobytu
všetky cestné poplatky
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO
vstupné do národných 
parkov Jasper a Banff

24. 05. 2019 → 05. 06. 2019
12. 07. 2019 → 24. 07. 2019
24. 07. 2019 → 05. 08. 2019
09. 08. 2019 → 21. 08. 2019
21. 08. 2019 → 02. 09. 2019

TERMÍNY

Vancouver

Kamloops

Mt. Robson
Jasper

Banff

Calgary

KANADA

01 foto : Vlastimil GRAUS — klient 
Jazero Maligne so Spirit Island

02 foto :  Vlastimil GRAUS — klient  
Jeleň wapiti

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Svieža morská kuchyňa

04 foto : Vlastimil GRAUS — klient  
Glacier Skywalk, národný 
park Jasper
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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.

   Odlet do hlavného mesta všetkých 
outdoorových nadšencov. Ubytovanie, akli-
matizácia a privítanie, ako sa patrí – s pohá-
rikom whisky. ANCHORAGE: najväčšie mesto 
krajiny, ktoré leží v tieni ľadovcov a zasneže-
ných hôr. Skutočné mesto divočiny a zároveň 
hlavná letecká križovatka krajiny. Downtown, 
hard rock café, Cook strait a daždivé počasie.

 Pokračujeme do pobrežného mesta 
SEWARD, obklopeného zaľadnenými horami 
a hlbokými fjordmi. Videli ste už päťdesiat-
kilového lososa? Zblízka si pozrieme ľadovec 
Exit a komu bude málo, môže z paluby výletnej 
lode obdivovať až dvadsať ľadovcov za jeden 
deň! Uvidíme opäť veľryby, neohrabané alky 
a lebediace morské vydry? Naučíme sa rozo-
znávať tulene od uškatcov. Uvidíme padať 
odtrhnutú časť ľadovca do mora?

   Cez údolie MATANUSKA a nebotyčné 
pobrežné hory až do mestečka Glennallen 
položeného pri vstupe do národného par-
ku Wrangell – ST. ELIAS. Najväčší národný 
park Severnej Ameriky s najväčším počtom 
ľadovcov na kontinente. Vydáme sa za ďalšími 
krásami tejto divokej zeme. Neodkladajte fo-
toaparáty, blížime sa k ďalšiemu z najväčších 
národných parkov sveta, ktorý je zároveň 
svetovým dedičstvom UNESCO. Tu pochopíte, 
ako asi vyzerala doba ľadová, a farbe jazera 
KLUANE nebudete chcieť uveriť.

   V oboch parkoch krátke nenáročné túry 
na napr. Kráľov trón. Ak ste niekedy uvažovali 
o vyhliadkovom lete malým lietadlom, toto je 
TO miesto. Možnosť uvidieť ľadovú pyramí-
du najvyššieho vrchu Kanady Mount Logan 
(5 959 m n. m.). Pre dobrú dávku adrenalínu 

 AMERIKA

odporúčame výlet na rafte na rieke Alsek. 
Vodáci vedia, že je to jedna z najlepších bielych 
vôd na svete!

 Príchodom do mesta WHITEHORSE 
vkĺzneme do zlatokopeckej histórie ďaleké-
ho severu. Uvidíme slávnu rieku YUKON – 
možnosť zakúsiť na vlastnej koži splavovanie 
obávaných perejí Five Fingers. Pred púťou 
za zlatom Klondiku sa však ešte nabažíme 
horúcich termálnych prameňov, ktorými je 
západná Kanada priam posiata – navštívime 
Takhini Hot Springs.

 Čaká nás mesto DAWSON CITY, kde zúrila 
zlatá horúčka. KLONDIKE Highway nás pove-
die cez nekonečné pláne Yukonu rovno za našou 
zlatou Bonanzou. Možno práve v našom hoteli 
kedysi nocoval Jack London. Prehliadneme 
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Aljaška, Yukon 
volanie divočiny

USA ∙ KANADA
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si mesto a nasajeme jeho atmosféru. Večer 
strávime v klasickom bare, kde si budeme 
pripíjať s miestnymi zlatokopmi. Chcete sa 
dostať na zoznam slávnych? V bare Sourdough 
si dajte pohárik pálenky s vylúhovaným pal-
com dávneho zlatokopa. Podľahneme zlatej 
horúčke a vyskúšame šťastie na potokoch 
Bonanza a Eldorado – každých 150 metrov 
potoka pred nami v roku 1900 vydalo zlato 
za 25 miliónov dolárov.

     Pripravíme sa na cestu vedúcu cez 
strechu sveta (Top of the World Highway), 
ktorá svoje meno nedostala náhodou. 
Najsevernejšie golfové ihrisko sveta, plavba 
cez rieku Yukon. V osade Boundary prekročíme 
najsevernejšiu pozemnú hranicu USA a vydáme 
sa za ďalšími dobrodružstvami. Vitajte vo 
FAIRBANKS – samotnom srdci Aljašky! North 
Pole a Santa Claus. Pilot nám 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 par-
ku. 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 a a na ten pohľad 
v živote nezabudnete. Fakultatívny vyhliad-
kový 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 a prílet domov.

02

Tu pochopíte, 
ako asi vyzerala 
doba ľadová, 
a farbe jazera 
Kluane nebudete 
chcieť uveriť.

BUBO+
To najlepšie, čo Aljaška 
a severná Kanada môžu 
ponúknuť
Malá flexibilná skupina, 
slovenský sprievodca, 
maximalistický program 
o úroveň vyššie
Nádherné národné parky, 
nezabudnuteľné pohľady, 
zlatá horúčka

16 dní

od 4 380 €
do 4 680 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, ESTA, 
fakultatívne výlety.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
BUBO sprievodcu
prenajatý klimatizovaný 
mikrobus
rozsiahly program
ubytovanie v hoteloch 
a moteloch (kategória 
cca ⭑⭑⭑)
ukážka zručností psovodov 
a chov najlepších huskies 
sveta
plavba historickým 
parníkom
autobusová výprava do 
divočiny v Denali
ryžovanie zlata
ukážka života 
pôvodných Indiánov – lov 
a porciovanie lososov
plavba cez mohutnú rieku 
Yukon
ukážka indiánskych obydlí
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

07. 06. 2019 → 21. 06. 2019
21. 06. 2019 → 05. 07. 2019
26. 07. 2019 → 09. 08. 2019
02. 09. 2019 → 16. 09. 2019

TERMÍNY

Anchorage

Seward

St. Elias

Dawson

Fairbanks

Denali

Kluane
Whitehorse

USA
KANADA

01 foto : Pavel FELLNER— bubo 
Medveď grizzly

02 foto :  Pavel FELLNER— bubo  
Odkaz zlatej horúčky 
v Dawson City

03 foto : Pavel FELLNER— bubo   
Ryžujeme zlato

04 foto : Veronika HULÍKOVÁ — bubo 
Podarí sa nám aj tento rok?

05 foto : Pavel FELLNER— bubo  
Ľadovec v národnom parku Kluane

0403 05
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Žiadnu inú časť našej planéty nepoznáme tak ako západ 
USA. Oblasti divokého západu preslávili westerny, 
o moderných mestách počúvame každý deň v správach, 
atrakcie poznáme z filmov. Predovšetkým sú to však 
nekonečné úseky nádhernou krajinou, kde sa cítite 
ako v románoch Kerouaca. Splňte si americký sen.

01

USA – západ

 Odlet z Európy na cestu za najkrajšou 
americkou prírodou. Prílet do Mesta anjelov 
do LOS ANGELES. Kontrola na LAX a vstú-
pime do mesta, ktoré žije svoj americký sen. 
Už vo vzduchu je niečo pohodového. Mesto 
večného leta. Aklimatizácia na časový posun 
a začíname.

 Mesto s originálnym názvom El Pueblo 
de Nuestra Senora La Reina de los Angeles 
los Rio Porciunculo bolo založené na konci 17. 
storočia a v centre starej štvrte sa naraňajku-
jeme v mexickom štýle. Z Puebla sa prejdeme 
k slávnej radnici, ktorá si zahrala v niekoľkých 
známych filmoch a seriáloch, pozrieme si stav-
bu koncertnej haly Walta Disneyho a operu, 
ktorú riadi Placido Domingo. Na mesto sa po-
zrieme z nadhľadu z Griffitovho observatória. 
Okrem výhľadu na široké okolie a downtown 
LA je odtiaľto aj dobrý pohľad na známy nápis 
Hollywood. Samozrejme sa zastavíme aj na 
samotnom Hollywood bulvári. Známe miesto 
s hviezdami slávnych na chodníku, odtlačky rúk 

 AMERIKA

a nôh pred Graumanovym čínskym divadlom 
a množstvo postáv prezlečených za Michaela 
Jacksona, Jacka Sparrowa alebo Mickeyho 
Mousa. Po hviezdnom obede sa prevezieme 
až na jednu z najdrahších ulíc sveta – Rodeo 
Drive. Odfotíme sa pri známom nápise Beverly 
Hills, prejdeme sa po Rodeo Drive a nahliadne-
me do obchodíkov, či v ňom uvidíme niektorú 
z hviezd. Z Beverly Hills to už nemáme ďa-
leko na Santa Monica Beach. Pláž je známa 
z Pobrežnej hliadky, nájdete tu zábavné mólo 
a jeden z koncov, alebo začiatkov slávnej cesty 
Route 66. Neďaleko je promenáda s množstvom 
reštaurácii a obchodíkov. Tu si vychutnáme 
záver dňa a dáme si večeru podľa vlastného 
výberu. Bude to steak, sushi alebo cheesecake?

 Z Los Angeles sa po ceste č. 101 dostane-
me do Santa Barbary. Miestne letovisko s prí-
jemnou architektúrou a nádherne vyzdobenou 
budovou súdu, z ktorej sa pozrieme na okolie 
z vtáčej perspektívy. Prejdeme sa po mestečku, 
dáme si kávu a odchádzame do Solvangu, 

NOVÝ PROGRAM

USA

Pod vedením vždy 
vynikajúcich sprievodkýň 
sa mi splnil sen vidieť kraj 
z románu môjho detstva 
Stopami čierneho vlka. 
A opäť platilo: Homo 
locum ornat, non locus 
hominem. Dobrá partia je 
na BUBO zájazdoch vždy.

prof. Ing. Pavel  
Fellner, DrSc
vedec
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Penn & Teller, Criss Angel a Rod Stewart tu 
vystupujú už niekoľko rokov. To isté Celine 
Dion, Jennifer Lopez a Britney Spears. Každý 
večer sú tu desiatky ďalších možností, ako sa 
zabaviť. Las Vegas je iba jedno.

 Z hlavného mesta zábavy odchádzame do 
prírody. Prvý národný park v štáte Utah je Zion. 
Uzavreté údolie lemované skalami s množstva-
mi turistických chodníkov. Po niektorých z nich 
sa podľa možností prejdeme a vychutnáme 
si nádherné scenérie, ktoré ponúkajú. Cestou 
zo Zionu budeme prechádzať geologicky uni-
kátnou 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.

 Počas tohto dňa máte možnosť využiť 
fakultatívny výlet k najznámejšej scenérii Ame-
riky, MONUMENT VALLEY. Magická krajina 
Indiánov Navajo a westernových filmárov. 
Čaká Vás jazda na terénnych autách do naj-
tajomnejších zákutí monumentálneho údolia. 
Cena: 300 €. Výlet je bez slovenského sprie-
vodcu a organizuje sa pri počte minimálne 

02

Tento národný park je raj pre horolezcov a jeho 
hlavné údolie je jednou 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 
metrov. Park je domovom množstva druhov 
zvierat, medzi ktoré patrí rys, vlk, medveď, 
jeleň a mnohé ďalšie.

 Kontrastom zalesnených hôr je púšť MO-
JAVE a opustené banícke mestečko CALICO 
TOWN, v ktorom zastal čas a zmizli ľudia. Na 
chvíľu sa ocitneme na Divokom západe. Večer 
príchod do mesta večnej zábavy a hriechu. To je 
LAS VEGAS. Už z diaľky svieti a ukazuje svoju 
polohu. Mesto, ktoré nedávno vzniklo doslova 
z nuly a ako fénix vstalo z púšte. Je to gýč? Je. 
Páči sa vám? Páči. Namiešaná zábava, pastva 
pre očí, megahotely, kasína, prisťahovalci… 
skrátka Sin City!

 Dnes máme čas si trošku pospať, ale je 
škoda márniť čas na hotelovej izbe. Vegas je 
plné lákadiel. Kasína sú v prevádzke 24 hodín 
denne a každé ponúka iné atrakcie. V New 
Yorku je výborná horská dráha, v Cirkus Cirkus 
pravidelné cirkusové show, môžete sa pozrieť 
na Strip z Eiffelovej veže alebo ísť na nákupy do 
jedného z obľúbených nákupných centier. Väč-
šina kasín ponúka na obed švédske stoly, alebo 
si dáte niečo v bezpočetných fast foodoch. Keď 
sa opäť zotmie, mesto ožíva iným spôsobom. 
Pôjdete sa pozrieť do Downtown na Fremont 
Street Experience? Je to konkurencia Stripu 
a nájdete tu šesťsto metrov dlhý zipline, tri 
pódiá so živými vystúpeniami každý večer 
a jedinečnú svetelnú show ktorá žiari nad pre-
strešenou ulicou každú hodinu. Vegas je známe 
aj svojimi jedinečnými show. Cirque du Soleil 
tu má osem stálych scén, David Copperfield, 

mestečka, ktoré by ste tu nečakali. Boli ste 
v Dánsku? Ak nie, máte náhradu tu v Kalifornii. 
Solvang je dánska enkláva v Novom svete. 
Andersenove múzeum, socha Malej morskej 
víly a úžasné dánske pekárne. Za hranicou 
mestečka sa nachádza oblasť vinohradov, 
ktorá začína mať podobné renomé ako sláv-
ne údolie Napa pri San Franciscu. Na konci 
cesty nás čaká San Francisco, mesto kopčekov 
a Golden Gate Bridge.

 Začíname prehliadkou mesta. Prejdeme 
sa k radnici, kde sa vydávala Marylin Monroe 
za Joea DiMaggia, na Market Street, Union 
Square a do Chinatownu. Cestou sa budeme 
vyhýbať známym električkám, ktoré sú v sku-
točnosti pozemné lanovky a nahliadneme do 
ich múzea. Samozrejme sa budeme chcieť na 
tejto najväčšej atrakcii mesta aj previezť. Zíde-
me na mólo, kde sa nachádza aj známe mólo 
č. 39. Na tomto móle je množstvo obchodov 
so suvenírmi, ponožkami, výber reštaurácii 
a hlavná atrakcia – uškatce. Tie sa tu vyvaľujú 
už desaťročia a sú na oči zvedavcov zvyknutí. 
Neďaleko sa nachádza najkľukatejšia ulica na 
svete, známa z množstva fotografii a filmov. 
Za mestom nás už čaká ikona mesta, Golden 
Gate Bridge. Prevezieme sa po ňom na druhú 
stranu, vyvezieme sa na vyhliadky a urobíme 
zaujímavé fotky, či už s typickou hmlou, alebo 
bez nej. Štvrť Castro je známa svojou gay ko-
munitou, barmi a zábavnými podnikmi. Mesto 
bolo v šesťdesiatych rokoch centrom hnutia 
hippies a je to tu stále vidieť. San Francisco 
má úžasnú atmosféru a právom patrí medzi 
najkrajšie mestá USA.

 Skorý ranný odchod smerom k národnému 
parku Yosemite. Budeme prechádzať krajinou 
sadov a polí až do predhoria Sierra Nevada. 
Krajina sa začína dvíhať a pribúdajú stromy. 

Odfotíme sa pri nápise 
Beverly Hills, prejdeme 
sa po Rodeo Drive 
a nahliadneme do 
obchodíkov, či v ňom 
uvidíme niektorú z celebrít.
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3 záujemcov. Tí, ktorí ostanú v Page, absolvujú 
výlet v okolí mesta a k jazeru Lake Powell.

 Perla Arizony - GRAND CANYON. Najväčší 
kaňonový systém na svete (maximálna hĺbka 
1800 metrov), hra svetla a farieb, prejdeme 
sa po južnej rímse a dosýta si vychutnáme 
neopakovateľné výhľady na jeden z najkraj-
ších prírodných úkazov našej planéty. Navajo, 
Hualapai a Havasupai sú len niektoré z indián-
skych kmeňov žijúcich v oblasti veľkého kaňonu. 
Mestečko Flagstaff leží priamo na Route 66 
a my sa po nej prevezieme.

 Flagstaf sa nachádza na historickej ceste, 
po ktorej túži väčšina motorkárov a roman-
tikov. Route 66 vedie z Chicaga a končí sa 
na móle Santa Monica v Los Angeles. Časť 
absolvujeme aj my, až pokiaľ sa neodkloníme 
a cez Mojavskú púšť neprejdeme na hranicu 

národného parku Joshua Tree. Prázdnota toh-
to priestoru je neuveriteľná, akoby vystrihnutá 
z filmu. V parku sú rôzne skalné útvary, kak-
tusová záhrada a hlavne najväčšia hustota 
stromov Joshua, druhu yuky. Z vyhliadky je 
možné vidieť pevninský zlom San Andreas. Na 
južnom okraji parku sa nachádza naša ďalšia 
destinácia – Palm Springs. Kedysi obľúbené 
a utajené letovisko hollywoodskych hviezd, ako 
napríklad Marilyn Monroe a Elvisa Presleyho.

 Odchádzame na pobrežie Pacifiku. Čaká 
nás San Diego, druhé najväčšie mesto Kali-
fornie, už na hranici s Mexikom. Zastavíme sa 
na myse Loma, kde sa vylodil prvý portugal-
ský námorník Juan Rodriguez Cabrillo. Obed 
si dáme v historickej časti Pueblo, kde bolo 
mesto založené. Je tu zachovaných niekoľko 
historických budov, ktoré sú otvorené ako 
múzeá, alebo štýlové obchodíky. Nadýchame 

03 04

05 06

sa mexickej atmosféry, veď Kalifornia bola 
súčasťou Mexickej ríše, pokým sa neosamo-
statnila a nepridala k USA.

 SAN DIEGO: Veľké mesto na kaliforn-
skom západnom pobreží, ktorému Mexiko 
dýcha na krk a cítiť to na atmosfére mesta. 
San Diego je zároveň rodným a druhým naj-
väčším mestom štátu Kalifornia. Historické 
časti mesta z obdobia vlády Španielov, Balboa 
park, nádherné pláže a hlbokomorský prístav 
amerického námorníctva, ktorý je zároveň 
domovom najväčšej námornej flotily na svete. 
Fakultatívne môžete navštíviť zábavný park 
Seaworld, ktorý patrí medzi absolútnu svetovú 
špičku. Mesto s najpríjemnejším podnebím 
v Amerike bude našou poslednou zastávkou.

   Odlet na starý kontinent. Bye bye 
California. Prílet.
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STARÉ VEGAS
Las Vegas nie je iba známy Strip. Vyberte 
sa s naším sprievodcom do starého Vegas 
a objavte Fremont Street. Večer tvorí každú 
hodinu 12 mil. žiaroviek úžasnú svetelnú show.

GRAND CANYON
Postaviť sa na okraj Grand Canyonu je zážitok. 
A čo takto sa prejsť po presklenom chodníku 
1100 metrov nad riekou Colorado? Pozrite sa 
na dno tohto najväčšieho kaňona na svete.

BLUDISKO NAVAJOV
Aj takto sa dá nazvať jedinečný prírodný úkaz, 
kaňon Bryce. Poprechádzajte sa pomedzi čer-
vené pieskovcové veže, v ktorých podľa starej 
legendy Navajov skameneli ľudia.

HVIEZDY HOLLYWOODU
Ak ste v Los Angeles, nesmiete vynechať Holly-
wood bulvár. Každý si tu nájde tú svoju hviezdu. 
Klišé, ktoré od USA očakávate.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Los Angeles

San Francisco
Yosemity

Las Vegas
Monument

Valley

Grand
Canyon

San Diego

USA

BUBO+
Najpopulárnejší zájazd 
na západ USA
Starostlivo namiešaný 
mix miest a prírody
Príjemné hotely a cesty 
divokého západu
Morské vlny, hory, farebné 
skaly, kaňony, kasína

15 dní od 2 480€ / do 2 980  €

15. 03. 2019 → 29. 03. 2019
29. 03. 2019 → 12. 04. 2019
12. 04. 2019 → 26. 04. 2019
26. 04. 2019 → 10. 05. 2019
10. 05. 2019 → 24. 05. 2019
29. 06. 2019 → 13. 07. 2019
12. 07. 2019 → 26. 07. 2019
26. 07. 2019 → 09. 08. 2019
09. 08. 2019 → 23. 08. 2019
23. 08. 2019 → 06. 09. 2019
04. 10. 2019 → 18. 10. 2019
18. 10. 2019 → 01. 11. 2019

Las Vegas je známe svojim bo-
hémskym štýlom. A práve to ho 
odlišuje od zvyšku sveta. Hotely 
a nočný život v drsnej púšti vy-
rážajú dych. Medzi ikony mesta 
patrí aj náš hotel VENETIAN in-
špirovaný Benátkami, živený Las 
Vegas. Monumentálny ⭑⭑⭑⭑⭑ 
rezort s priestrannými izbami 
s polohou uprostred Stripu ga-
rantuje, že ste neustále v cen-
tre diania. Shopholici navštívia 
Grand Canal Shoppes. Ak vám 
deň nestačí, zabavte sa v noč-
nom klube TAO, ktorý patrí na 
Stripe medzi absolútnu špičku.

TERMÍNY CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
2 x ubytovanie 
v ⭑⭑⭑⭑ hoteloch 
v izbe pre dve osoby
11 x v ⭑⭑⭑ hoteloch 
v izbe pre dve osoby
privátnu dopravu
letiskové transfery 
v rámci USA
BUBO sprievodcu
cestné poplatky
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
ESTA, stravu, vstupné do 
pamiatok a atrakcií, resort 
fee v hoteloch.

Venetian
⭑⭑⭑⭑

USA

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Grand Canyon

02 foto : Vlastimil GRAUS — klient  
Šanca vidieť bizóna je malá, ale...

03 foto : ARCHÍV— bubo 
Indián z kmeňa Šošonov

04 foto :  Robert TARABA — bubo 
Do národných parkov USA

05 foto : Robert TARABA — bubo   
Golden Gate Bridge, 
San Francisco

06 foto : Erika ČELIGOVÁ— bubo  
Horseshoe Bend na rieke Colorado
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Kanada – veľký okruh

Prírodné klenoty USA

Los Angeles, San Francisco 
a relax na Oahu

Západné pobrežie USA 
a Las Vegas

Západné pobrežie a relax 
v Cancune

Západné pobrežie a relax 
na Jamajke

Malé skupiny vždy so 
slovenským sprievodcom 
v hlavnej sezóne
Najkrajšie zákutia 
Skalnatých hôr, 
smaragdové jazerá, 
zasnežené kopce
Jelene wapiti, medvede, 
lososy, ale aj výborné 
ľadové víno

Množstvo rokov priameho 
kontaktu s Afrikou 
a jedinečné znalosti
Výborná cena a domyslený 
program s BUBO rangerom
Krátky čas, veľa zážitkov 
a maximalistický program
Výborná cesta pre 
zaneprázdnených

Najväčší organizátor 
zájazdov do USA
Najširší výber svetových 
pláží
Príjemný a nekomplikovaný 
zájazd
To naj zo západného 
pobrežia Severnej Ameriky, 
L. A. a San Francisca

Jednoduchá 
cesta s najväčším 
touroperátorom na 
Ameriku
Starostlivo namiešaný mix 
miest a prírody
Príjemné hotely a ligot 
Las Vegas

Kombinácia na želanie 
klientov
All inclusive na pláži 
a najlepšie reštaurácie 
v USA
Obľúbená cesta 
veľkomestami a prírodou 
USA
Alternatívne hotely v USA

Najobľúbenejšia plážová 
kombinácia v USA
Tichý a Atlantický oceán 
v jednom zájazde
Zaujímavý 
program a možnosť 
vyskúšať michelinovské 
reštaurácie
15 dní vynikajúcej dovolenky

Kamloops

Mt. Robson
Jasper

Banff

Calgary

KANADA

MontrealOttawa

Toronto

KANADA Quebec

Vancouver

Rapid City

Monument
Valley

Moab

GilletteYellowstone

Salt Lake
City

Grand
Canyon

Las Vegas

USA

Los Angeles

San Francisco
USA

OAHU

Los Angeles

San Francisco
Yosemity

Las Vegas

USA

Los Angeles

San Francisco
Yosemity

Las Vegas

USA

Cancún

Los Angeles

San Francisco
Yosemity

Las Vegas

USA

JAMAJKA

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 AMERIKA 19 dní od 4 130 € / do 4130 €

 AMERIKA 10 dní od 1 840 € / do 1940 €

 AMERIKA 15 dní od 2800 € / do 2990 €

 AMERIKA 14 dní od 3280 € / do 3280 €

 AMERIKA 13 dní od 2750 € / do 3040 €  AMERIKA 15 dní od 2750 € / do 3000 €

USA ∙ MEXIKO

USA ∙ JAMAJKA

USA

USA

KANADA USA
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PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 AMERIKA 12 dní od 2 390 € / do 2690 €  AMERIKA 12 dní od 2 250 € / do 2580 €

 AMERIKA 12 dní od 4360 € / do 4640 €  AMERIKA 14 dní od 2 480 € / do 2730 €

 AMERIKA 14 dní od 3 610 € / do   3900 €

 AMERIKA 14 dní od 3 280 € / do 3 280 €

Toronto, Niagara, New York 
a Dominikánska republika

Toronto, Niagara, New York 
a Turks a Caicos

Prérie a sopky severu USA

Toronto, Niagara, New York 
a Jamajka

New York, Washington 
a Bahamy

Východom USA 
a luxusný Karibik

Nová kombinácia z dielne 
BUBO
Priamy let na pláž a relax 
all inclusive
Za pár dní stihnete 
navštíviť obľúbenú Ameriku 
aj karibské pláže
Trojdňový pobyt v New 
Yorku so sprievodcom 
z BUBO akadémie

Nová luxusná destinácia 
v Karibiku
Z NYC priamo na najkrajšiu 
pláž ostrovov
Sila a krása prírody a čaro 
veľkomiest
Pridajte si do zbierky nový 
karibský ostrov, málokto 
tu bol

Wyoming – nekonečné 
prérie Severnej Ameriky 
v štáte kovbojov
Yellowstone, Grand Teton 
a Sopka svätej Heleny
Dažďové pralesy polostrova 
Olympic
Café latte v Seattle 
a nádherný okruh severom 
USA

Nová kombinácia z dielne 
BUBO nadväzujúca na 
úspechy minulých rokov
Priamy let na pláž a 5 dní 
relaxu
Za pár dní stihnete 
navštíviť obľúbenú Ameriku 
aj karibské pláže

Jedinečné kombinácie na 
slovenskom trhu
Karibik poznáme dokonale 
a poradíme Vám aj iné 
miesta
Slovenský sprievodca počas 
poznávacej časti
Zmysluplná cesta na 
Bahamské ostrovy

Exkluzívne Kajmanské 
ostrovy vo výbornej 
kombinácii
Florida s BUBO 
sprievodcom
Odborníci na USA a pláže 
sveta
Špičkový hotel Ritz Carlton 
Grand Cayman

Niagara

Buffalo

USA

KANADA

Toronto

DOMINIKÁNSKÁ
REPUBLIKA

Niagara

Buffalo

USA

KANADA

Toronto

TURKS
A CAICOS

Rapid City

GilletteYellowstone

Bozeman

Glacier
Spokane

Mount
Rainier

Seattle

USA

Niagara

Buffalo

USA

KANADA

Toronto

JAMAJKA

Washington

USA

New York

BAHAMY

Washington

USA

New York

Miami

Kajmanské ostrovy

USA ∙ BAHAMY

USA ∙ KAJMANSKÉ OSTROVY

KANADA ∙ USA ∙ TURKS A CAICOS

USA

KANADA ∙ USA ∙ DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA KANADA ∙ USA ∙ JAMAJKA
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S láskou pripravená cesta, ktorá vedie naprieč východným 
pobrežím Severnej Ameriky. Z chladných plání provincie Quebec cez 
najdôležitejšie mestá Kanady a USA až do subtropickej Floridy. Ak 
plánujete USA a Kanadu navštíviť len raz, toto by mala byť Vaša 
voľba. 16 skvele strávených dní v spoločnosti spolucestovateľov.

 Odlet z Európy do Kanady. Sme v Mon-
treale a víta nás východná Kanada. Prvá 
prechádzka, aklimatizácia na časový posun.

 Celodenný výlet do najkrajšieho mesta 
francúzskej Kanady - QUEBEC. Po visutom 
moste ponad najvyššie vodopády v provincii 
Québec, Chute Montmorency. Okolo vojen-
ského opevnenia z čias britskej nadvlády na 
promenádu v starom, hornom meste. Tu 
stojíme pred Château Frontenac, jedným 
z najfotografovanejších hotelov na svete. 
Presunieme sa do dolného mesta k Place 
Royale s malým kostolíkom Notre Dame des 
Victoires z konca 17. storočia. Na nástennej 
maľbe nájdeme odvolávku na Slovensko 
a v reštaurácii U bláznivého prasiatka si 
dáme geniálnu francúzsku cibuľovú polievku 
a tie najlepšie bravčové rebierka na svete. 
Rebierka sú jemne zaúdené a dopečené v ja-
vorovom sirupe, nič tradičnejšie v Kanade 
nenájdete.

   Pútnické miesto pri mestečku TROIS 
RIVIERE. Tu, v Cap de la Madeleine, stoja 
dva kostoly. Starý, ktorý je výsledkom prvého 

zázraku (zamrznutie rieky) a miestom zá-
zraku druhého (takzvaný zázrak otvorenia 
očí). MONTREAL - olympijský komplex z roku 
1976. centrum mesta sa skladá z troch častí. 
Staré mesto, nové mesto a mesto podzemné. 
V starom meste sa zachovalo niekoľko pek-
ných historických budov. Väčšina z nich sa 
nachádza medzi radnicou a námestím Place 
d`Armes. Habitat 67, navrhnutý a postave-
ný pre Expo 67. Oratórium svätého Jozefa, 
najväčší kanadský kostol. Vo vnútri uvidíte, čo 
ste ešte pravdepodobne nevideli v žiadnom 
inom. Presun do hlavného mesta OTTAWA, 
na ktorú sa pozrieme z Peace Tower. Z parla-
mentného vŕšku sa okolo systému plavebných 
komôr na Rideau kanáli dostaneme k Château 
Laurier, národnej galérii so známou sochou 
Mamana, k jedinečnému drevenému kostolu 
Notre Dame až na Byward market, miesto 
pôvodného starého mesta a chudobnej štvrte 
starej Ottawy.

   Najväčšie mesto Kanady a štvrté 
najväčšie mesto severnej Ameriky – TO-
RONTO. Centrum mesta pripomína malý 
New York. Vyvezieme sa na najvyššiu vežu 

 AMERIKA

západnej pologule. CN Tower má hornú 
vyhliadku vo výške 447 m. Dáme si dobrú 
večeru v Distillery District, alebo v reštaurá-
cii u Gretzkyho? Určite ochutnáme najlepší 
kanadský hot-dog v Amerike pred radnicou. 
Popri brehu Ontárijského jazera sa dosta-
neme k NIAGARSKÝM VODOPÁDOM. Sú 
považované za jedny z troch najkrajších na 
svete. Budeme tu mať čas si ich poriadne 
vychutnať.

     Krásna cesta cez americké štáty 
New York a New Jersey. Sme v meste, ktoré 
nikdy nespí, tak hurá doň. NEW YORK, NEW 
YORK. Spoločná prehliadka Manhattanu. 
Z Battery parku je pohľad na Ellis Island a na 
Sochu slobody. Okolo najstaršieho parčíku 
v New Yorku a soche útočiaceho býka sa 
prejdeme k pravdepodobne najbohatšiemu 
kostolíku na svete. Pozrieme sa na pamätník 
9/11, prejdeme sa po Wall Street. East River 
a vyhliadka na Brooklynský most. Slávny 
Central Park, Dakota Building, Strawber-
ry Fields, Trumpove klzisko a hotel Plaza. 
Pre záujemcov Manhattan z vody. Po rieke 
Hudson k  Soche slobody, okolo dolného 

01

Z Quebecu do Miami
USA ∙ KANADA
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Manhattanu do East River a popod mosty 
Brooklyn, Manhattan a Williamsburg k cen-
trále OSN.

   Hlavné mesto USA WASHINGTON DC 
vytvorili na darovaných pozemkoch Virgínie 
a Marylandu. Naplánovali ho už v 19. storočí 
a nákres mesta dodržali dodnes. Prejdeme 
celý National Mall od Bieleho domu, okolo 
Lincolnovho pamätníka, cez múzeum letectva 
a vesmíru po Capitol. Prehliadku zakončíme 
pri Fordovom divadle, kde bol postrelený 
Abraham Lincoln. Okrem National Mall tu 
nájdeme aj cintorín Arlington, kde je pocho-
vaný aj JFK. Neďaleko stojí Pentagon, známa 
budova ministerstva obrany USA.

       Na krídlach amerického sna 
na teplučkú Floridu, kde žiadne mesto ne-
leží od mora viac ako 120 km. V národnom 
parku EVERGLADES sa naučíme rozoznávať 
aligátory od krokodílov. A potom už MIAMI. 
Odtiaľto pochádza krém na opaľovanie, ale 
zároveň tu sídli aj jeden z najväčších ame-
rických lyžiarskych zväzov. Najväčšia art 
deco kolekcia budov na svete. Jednu vilku 
vlastnil aj slávny návrhár Gianni Versace. 
Downtown a  legendárne pláže. Posledné 
chvíle strávené na pláži, pobalíme nakúpené 
veci a odchádzame na letisko, odkiaľ odletíme 
ponad Atlantický oceán späť do Európy. Prílet 
domov.

02

03

U bláznivého 
prasiatka si dáme 
geniálnu francúzsku 
cibuľačku a najlepšie 
bravčové rebierka 
na svete, jemne 
zaúdené a dopečené 
v javorovom sirupe.

04

BUBO+
Jediná cesta svojho druhu 
na Slovensku
Exkluzívne gurmánske 
zážitky vo vybraných 
reštauráciách
Iný pohľad na americkú 
kultúru
Vyrovnaný mix kultúry, 
prírody, zábavy a pamiatok

15 dní

od 3 000 €
do 3 160 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatné vstupné do 
pamiatok a atrakcií, 
vreckové, ESTA do USA 
a eTA do Kanady, stravu, 
resort fee v hoteloch 
(poplatky za wifi, 
telefonáty, posilňovňu 
atď), batožinu na 
vnútroštátnych letoch 
v USA/Kanade a letoch do 
Karibiku

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
provincie Quebec a späť 
z Miami v economy class
prelet Washington-Miami
13 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre dve 
osoby
dopravu podľa programu
letiskové transfery
všetky cestné poplatky
BUBO sprievodcu
asistenčné služby BUBO
výlet a jazda v Everglades
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

12. 04. 2019 → 26. 04. 2019
25. 04. 2019 → 09. 05. 2019
29. 06. 2019 → 13. 07. 2019
04. 08. 2019 → 18. 08. 2019
01. 09. 2019 → 15. 09. 2019

TERMÍNY

New York

Washington

Orlando

MontrealOttawa

Toronto

USA

KANADA Quebec

Miami

01 foto : ARCHÍV— bubo 
Art deco na Miami Beach 

02 foto :  Ľuboš FELLNER— bubo  
Žltý New York

03 foto : Veronika HULÍKOVÁ— bubo   
Cool pláž 

04 foto : ARCHÍV— bubo  
Zrejme najfotografovanejší 
hotel na svete
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Čo tak skočiť na deväť dní za veľkú mláku a roztočiť to v Amerike? 
Cesta slávnymi mestami, plná zážitkov, poznania zo sveta, kde sa 
stiera rozdiel medzi dňom a nocou. To najlepšie z východného pobrežia 
v spoločnosti sprievodcov BUBO. Vyskúšajte Ameriku len tak na skok!

01

Toronto, Niagara, New York, 
Washington dc

   Odlet a prílet do najväčšieho mesta 
Kanady, jedného z miest s najlepšími podmien-
kami na život – TORONTO. Určite si zamilujete 
jeho príjemnú atmosféru. Nachádza sa na 
brehu Ontarijského jazera. Centrum mesta 
pripomína malý New York a to aj svojím Times 
Square. Yonge Street, ktorá bola označovaná 
ako najdlhšia ulica na svete (do roku 1999 
v Guinnessovej knihe rekordov, 1896 km), má 
v skutočnosti iba 56 km a je to hlavná tepna 
mesta. Pozrieme sa aj na CN Tower, symbol 
mesta, ktorá má vyhliadku vo výške 447 m 
a momentálne je to piata najvyššia vyhliadka 
sveta. Pri ideálnych poveternostných pod-
mienkach je z nej viditeľnosť až do 160 km. 
Odporúčame počkať si na zotmenie a pozrieť 
sa na toto krásne mesto z vtáčej perspektívy 
aj po rozsvietení svetiel. Pozrieme si budovu 
parlamentu provincie Ontario, povieme si niečo 
o meste ako aj o histórii Kanady, ktorá sa písala 
práve tu. Po University Avenue sa dostaneme 
k najstaršiemu zachovanému domu v Toronte, 
ktorý sa podarilo zachrániť pred zbúraním. 

 AMERIKA

Prejdeme sa záhradou starého súdu, pozrieme 
si bývalú aj súčasnú radnicu a ochutnáme naj-
lepší kanadský hot-dog. Hokejoví fanúšikovia 
môžu navštíviť Sieň slávy, odfotiť sa s origi-
nálom Stanleyho pohára a pohľadať dresy 
legendárneho Wayne Gretzkeho či druhého 
najproduktívnejšieho hráča NHL Petra Šťast-
ného. Po brehu Ontárijského jazera sa vydáme 
k Niagarským vodopádom. Budeme tu mať čas 
si ich poriadne vychutnať. Cesta tunelom poza 
hučiace vodopády, vyhliadková plošina priamo 
pod dopadajúcou vodou alebo vyhliadková 
veža Skylon, na loďke sa poplavíme po rieke 
Niagara okolo amerických vodopádov, najme-
ších Bridalveil až k majestátnym Niagara Falls .

 Hneď po raňajkách prejdeme mostom do 
USA. Po diaľnici do jednej z najväčších met-
ropol sveta, mesta, ktoré nikdy nespí. Krásna 
cesta mierne hornatou a  lesnatou krajinou. 
NEW YORK, jeho úžasnú panorámu zbadáme 
už vo vedľajšom štáte New Jersey. Staneme 
sa súčasťou živého organizmu veľkého jablka. 

NOVÝ PROGRAM

Sú mestá, sú pekné 
mestá, a je New York. 
Je to najpríjemnejšie 
megapolis, aké poznám. 
Najmä vďaka spôsobu 
života. NYC je sloboda, 
ktorú treba zažit.

Štefan 
Hríb
novinár

USA ∙ KANADA
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baroch a puboch, ísť na vyhliadky alebo do 
niektorého z divadiel na Broadway. Na ďalší 
deň sa poplavíme po riekach, ktoré obmývajú 
ostrov Manhattan. Vyhliadková plavba nás 
zoberie po rieke Hudson k Soche slobody, okolo 
Dolného Manhattanu na East River a popod 
mosty Brooklyn, Manhattan a Williamsburg 
k sídlu OSN. Vychutnáme si nádherné pohľady 
na panorámu mesta. (Plavba je fakultatívna). 
V New Yorku je ďalších možností neúrekom a za 
jednu párdňovú návštevu všetko nestihnete. 
Len Manhattan ponúka 32 múzeí, v NYC je ich 
takmer 100, rovnaký počet galerií s umením 
a mnoho ďalších zaujímavých miest. Určite 
si toto mesto zamilujete ako drvivá väčšina 
zo 65 miliónov návštevníkov, ktorí sem ročne 
zavítajú. BUBO sprievodca vám rád poradí

   Opustíme Veľké jablko a  čaká nás 
príjemný a pokojný WASHINGTON DC, v po-
radí tretie hlavné mesto USA po New Yorku 
a Philadelphii. Už z diaľky zbadáme kupolu 
Capitolu - sídla kongresu, či Obelisk - stĺp veno-
vaný Georgeovi Washingtonovi. Na druhý deň 
nás čaká prehliadka mesta. Prejdeme celý 1,6 
km dlhý National Mall. Blízko rieky Potomac, 

02

na Horný. V tejto časti sa nachádza najznámej-
ší z apartmánových domov Dakota Building. 
Dodnes v ňom býva vdova po lídrovi kapely 
Beatles, ktorý pred jeho bránami prišiel o život. 
Strawberry Fields, pamätník, ktorý nechala 
otvoriť práve Yoko Ono pre Johna Lennona. 
Prejdeme sa najnavštevovanejším parkom 
v USA a najznámejším parkom na svete - 
Central Parkom. Z tohto kusu zelene uprostred 
veľkomesta sa nám naskytnú krásne pohľady 
na panorámu mrakodrapov okolo. Spomeniete 
si na film Sám doma - Stratený v New Yorku? 
Určite vám ho pripomenie najluxusnejší a naj-
známejší hotel Plaza, ktorý kedysi patril aj pre-
zidentovi Trumpovi, práve tu žúrovali Beatles 
po vypredaných koncertoch a Marylin Monroe 
tu písala zaľúbené listy Kennedymu. Známa 
nákupná zóna Piatej Avenue s množstvami 
luxusných obchodov. Na Piatej je nádherne 
a bohato vyzdobený Kostol svätého Patrika 
a naproti Rockefellerove centrum, pred ktorým 
stáva najväčší vianočný stromček v New Yorku. 
Z jedinej vyhliadky a to práve Top of the Rocks, 
ktorá sa nachádza vo výške sedemdesiateho 
poschodia, uvidíte aj Central Park alebo do-
minanty stredného Manhattanu - mrakodrapy 
Empire State Building či krásny Chrysler. Deň 
sa však ešte nekončí a v meste je stále čo 
preskúmavať. Po Piatej Avenue sa dostaneme 
ku krásnej antickej budove newyorskej verejnej 
knižnice, druhej najväčšej v USA. Prejdeme na 
štyridsiatu druhú k historickej budove obrov-
skej dvojpodlažnej železničnej stanice Grand 
Central Terminal. Odtiaľto je to už len skok 
k mrakodrapu Empire State Building, ktorý 
bol celých 36 rokov najvyššou budovou New 
York City a stavbou, ktorú označili siedmym 
divom moderného sveta.

Večer sa môžete prechádzať po uliciach, naku-
povať, užiť si nočného života v nespočetných 

Večerný New York, pulzujúce Times Square, 
známe ako pupok sveta. Je plné vo dne, či 
v noci alebo si budete môcť vychutnať najkraj-
šie výhľady z Empire State Building alebo Top 
of the Rocks Rockefellerovho centra.

   Hneď ráno sa vydáme do rušných ulíc 
veľkomesta. Zastavíme sa na Ground Zero, na 
mieste, kde kedysi stáli Dvojičky. Ich pamätník 
- dva bazény kopírujúce pôdorys mrakodrapov, 
krásny One World Trade Centre - Freedom 
Tower, najvyššia budova USA, kde môžete 
navštíviť vyhliadku a pokochať sa pohľadom 
na Dolný Manhattan. Výška mrakodrapu je 
541,3 m a v  imperiálnych jednotkách 1776 
stôp, čo symbolizuje rok vyhlásenia nezávislosti 
Spojených štátov. Pozrieme si aj úžasnú stavbu 
najdrahšej vlakovej stanice sveta - OCULUS, 
drahšej ako samotný mrakodrap One WTC. 
Presunieme sa na breh rieky Hudson, ktorá 
obmýva západné brehy ostrova Manhattan 
s pohľadmi na New Jersey City. Z blízkeho 
Battery Parku, kde postavili Angličania jednu 
z pevností na ochránenie Manhattanu, je po-
hľad na Ellis Island, niekdajšiu vstupnú bránu 
do Ameriky. Zbadáme aj Sochu slobody, ktorú 
skonštruoval samotný Gustav Eiffel a USA ju 
darovali Francúzi k stému výročiu nezávislosti. 
Okolo najstaršieho parčíku v New Yorku a so-
che Zúrivého býka - symbolu Wall Street, sa 
prejdeme k pravdepodobne najbohatšiemu 
kostolíku na svete, kostolu Trinity. Wall Street 
- povieme si niečo o tomto divokom mieste, 
ktoré sa mnohokrát stalo predlohou filmov. 
Radnica, kde inaugurovali prvého prezidenta 
Spojených štátov Georgea Washingtona s jeho 
sochou, ktorú budete poznať zo starých učeb-
níc dejepisu. Prejdeme sa až k East River, na 
vyhliadku na krásny Brooklynský most. Vedeli 
ste, že jeho nosnosť po otvorení testovalo 21 
slonov? Z Dolného Manhattanu sa presunieme 

Na schodoch pamätníka 
predniesol Martin Luther 
King jr. svoj prejav I have 
a dream. O 46 rokov 
neskôr sa tu konala 
inaugurácia prezidenta 
Baracka Obamu.
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na ktorej bolo hlavné mesto vybudované, sa 
zastavíme sa pri pamätníku Martina Luthera 
Kinga juniora, vodcu afroamerického hnutia za 
občianske práva. Prejdeme sa okolo pamätníku 
Vojny v Kórei až k antickému memoriálu šest-
násteho prezidenta USA Abrahama Lincolna. 
Viedol vojská Únie v občianskej vojne známej 
ako Sever proti Juhu, ktorej výsledkom bolo 
zrušenie otroctva v roku 1865. Krátko po skon-
čení vojny ho zastrelili vo Fordovom divadle 
v DC, kde bol s manželkou na divadelnom 
predstavení. Šesť metrov vysoká socha pre-
zidenta vo vnútri chrámu je nasmerovaná na 
Reflecting Pool, najväčší zrkadliaci sa bazén 
v hlavnom meste. Na schodoch do tohto pa-
mätníka predniesol aj Martin Luther King jr. 
svoj prejav I have a dream… (Mám sen…), ktorý 
mu vyslúžil Nobelovu cenu za mier. Konala sa 
tu aj inaugurácia prezidenta Baracka Obamu. 
Známe miesto aj z filmu Forrest Gump. Popri 

pamätníkoch Vietnamskej a Druhej svetovej 
vojny sa dostaneme až k samotnému 169 
metrov vysokému obelisku. Od neho je to 
už len kúsok k Bielemu domu, kde býva aj 
súčasný prezident. Keď je vlajka na samom 
vrchu žrde, znamená to, že je doma. Okrem 
National Mall navštívime aj známy vojenský 
cintorín Arlington, ktorý vznikol práve v čase 
americkej občianskej vojny. Miesto posledného 
odpočinku tam našiel aj John Fitzgerald Ke-
nedy s nádhernou Jacqueline, ako aj architekt 
hlavného mesta Washington DC L’Enfant, či 
znovuobjaviteľ Machu Picchu profesor Hiram 
Bingham. Neďaleko je Pentagon, známa bu-
dova ministerstva obrany USA.

   Dopoludnia nám ostal čas navštíviť mú-
zeá alebo galérie, ktoré sa nachádzaju priamo 
na Národnej promenáde: vyberiete si Múzeum 
letectva a kozmonautiky, amerických Indiánov, 

03 04

05 06

či krásnu Národnú galériu? V popoludňajších 
hodinách odletíme ponad veľkú mláku domov. 
Prílet do Európy.

01 foto : Ľuboš FELLNER— bubo 
Pavučina Brooklyn Bridge

02 foto : ARCHÍV— bubo  
Niagarská tlama

03 foto : Ľuboš FELLNER— bubo 
Manhattan Bridge v New York City 

04 foto :  ARCHÍV— bubo  
In God We Trust

05 foto : Ľuboš FELLNER— bubo   
Washington Monument

06 foto : ARCHÍV— bubo   
Najslávnejšia socha planéty
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SIEŇ SLÁVY
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.

ONE WORLD
Výťah v novootvorenom mrakodrape na new-
yorský One World je zážitkom sám o sebe. 
Nechajte sa prekvapiť touto jedinečnou 
show a vyvezte sa najvyššiu vyhliadku v USA 
(382 m). Vyššie sa už nedá.

HORNBLOWER
Byť na Niagare a nezmoknúť je škoda! Plavba 
loďkou Hornblower až pod samotnú podkovu 
je úžasný zážitok. V okolí týchto nádherných 
vodopádov je však ďaleko viac atrakcií. Koľko 
ich skúsite?

CENTRAL PARK
Piaty najväčší a zároveň najslávnejší park 
v New Yorku. Neuveriteľné je, že ho otvorili už 
v roku 1858 v čase, keď sa svetu ani nesnívalo, 
že okolo parku budú raz stáť mrakodrapy.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Toronto
Niagara

Washington

Buffalo New York

USA

KANADA

BUBO+
Najširší výber ciest 
do USA a Kanady na 
Slovensku
Zákutia a reštaurácie, 
ktoré poznáme len my
Z hokejovej siene slávy do 
Bieleho domu
Vyše 20 sprievodcov 
aktívnych len v USA 
a Kanade

9 dní od 1765€ / do 1900  €

New York, centrum nového sve-
ta, symbol novej éry má tiež srd-
ce a ním je Times Square. Priamo 
nad Times Square sa týči váš 
hotel Marriott Marquis. Vykro-
číte von a ste na Times Square. 
Uprostred virvaru veľkomesta 
a mágie New Yorku. Izby hote-
la patria k najväčším v meste, 
množstvo reštaurácií vrátane 
jedinej otáčajúcej sa v New Yor-
ku. Samozrejme s výhľadom na 
zabitie. Kde inde si môžete tak 
vychutnať koktejl Manhattan 
ako práve tu?

Marriott Marquis
⭑⭑⭑⭑⭑

21. 02. 2019 → 01. 03. 2019
28. 02. 2019 → 08. 03. 2019
26. 03. 2019 → 03. 04. 2019
16. 04. 2019 → 24. 04. 2019
29. 04. 2019 → 07. 05. 2019
03. 07. 2019 → 11. 07. 2019
12. 07. 2019 → 20. 07. 2019
24. 07. 2019 → 01. 08. 2019
08. 08. 2019 → 16. 08. 2019
21. 08. 2019 → 29. 08. 2019
05. 09. 2019 → 13. 09. 2019
15. 09. 2019 → 23. 09. 2019
25. 09. 2019 → 03. 10. 2019
23. 10. 2019 → 31. 10. 2019

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL
705 €
na celý čas

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL NA 
MANHATTANE
380 €
osoba / 3 noci

⭑⭑⭑ 
HOTEL NA 
MANHATTANE
120 €
osoba / 3 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
7 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteli v izbe pre dve osoby
dopravu podľa programu
letiskové transfery
všetky cestné poplatky
BUBO sprievodcu
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, ostatné 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií, vreckové, víza 
/ Estu do USA, stravu, 
resort fee v hoteloch 
(poplatky za wifi, 
telefonáty, posilňovňu atď)

Business Class 
Austrian Airlines
od 3 049 €

USA
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Zeléná džungľa, 4000 metrov vysoké sopky, pláže snov 
a surfisti. Zavedieme vás do najkrajšej prírody, na najkrajšie 
pláže, ale aj do TOP reštaurácií a odporučíme najlepší 
shopping – to je Havaj. Káva z Kona, korytnačky, kulisy 
Ko’olau. Užite si Havaj v malej privátnej skupinke. Aloha!

   Odlet, prelet okolo zemegule presne 
na opačnú stranu až na ostrovy uprostred 
Tichého oceánu. HAVAJ. Pristávame na sý-
tozelenom ostrove nad zálivom Pearl Harbor. 
Sme v Honolulu. Už keď to vyslovíte, začnete 
sa vlniť v bokoch. Aloha, vitajte! Príjemné letné 
počasie, VIP transfer priamo na Waikiki, ktorá 
je jednou z najznámejších pláži sveta. Ubyto-
vanie v hoteli Hilton. Oáza pokoja a oddychu, 
neuveriteľne priateľskí ľudia, aklimatizácia.

 BIG ISLAND: Odlet na najväčší ostrov 
havajského súostrovia, ktorý je považovaný za 
prírodne najkrajší a geotermálne najaktívnejší. 
Objavil ho moreplavec James Cook, ktorého si 
v BUBO vážime. A na tomto ostrove aj zahynul. 
Prenajatými autami mierime na najvyšší vrch 
našej planéty. Od úpätia, ktoré je 5 kilometrov 
pod morskou hladinou až po vrchol Mauna Kea 
(4205 m) je vyšší než Mt. Everest. Príroda sa 
mení a nám sa zdá, že sme na Novom Zélan-
de. Všade zeleň, obrovské papradie, trávou 
pokryté svahy hôr. Našimi autami vyjdeme až 
na úplný vrchol a pocítime, čo je nedostatok 
kyslíka. No iba na chvíľu. Program je robený 

tak, aby nikoho nebolela hlava a aby u vás 
prevládali iba tie dobré pocity. Budeme sa 
na Havaji guľovať? Zídeme na úroveň mora, 
prejdeme krížom celý ostrov až na úplný juh na 
najjužnejší bod USA. Ubytovanie v tradičnom 
koloniálnom hoteli.

 Volcano National Park je jediné miesto, 
ktoré je na Havaji pod patronátom UNESCO. 
Máme kúpené lístky na dva dni tak, aby sme 
zažili východ aj západ slnka nad najkrajšími 
scenériami Havaja. Mauna Loa, jazda po okraji 
krátera, V cene je vstup do lávového tunela, 
ktorý prejdeme krížom. Prechádzka džungľou 
plnou orchidei a výhľady do kráterov sopiek. 
Zmena farby v jednej z najaktívnejších sopiek 
planéty až do krvavočervena. Ide o najzná-
mejšie pozorovanie sopečnej činnosti na svete. 
Vyskúšate let vrtulníkom nad krátermi aktív-
nych sopiek? Váš sprievodca všetko zariadi.

 Kávové plantáže, najlepšia arabica USA 
sa pestuje práve na vulkanickej pôde juhu 
ostrova. Aleje makadamov. Divoké čierne, so-
pečné pláže. Na obed odlet na luxusný ostrov 

 AMERIKA

MAUI s najkrajšímí plážami. Transfer krížom 
cez ostrov na juh k pláži s názvom Best in 
America, kde bude aj náš hotel. Nad našimi 
hlavami zelená sopka Haleakala, ktorá je 
najväčšou spiacou sopkou sveta. Pred našim 
hotelom Tichý oceán plný rybičiek a korytna-
čiek. Šnorchlovať sa dá ihneď z brehu. Alebo 
skočíte k podkovovitému ostrovčeku, ktorý je 
oproti hotelu? Kráter Molokini patrí k najlep-
ším šnorchlovacím a potápačským miestam 
sveta s viditeľnosťou vyše 30 metrov a to 
väčšinu dní v roku.

 Už máte havajskú košelu, za uchom kvie-
tok a v ruke držíte koktejl. Oddychujete na 
plážach a v sezóne sa pred vami premávajú 
desiatky veľrýb, ktoré sem prišli z Arktídy tiež 
dovolenkovať a porodiť mladé. Obed v jednom 
z najlepších steakhousov USA, alebo si dáte 
večeru v reštaurácii, kam chodieva aj Arnold 
Schwarzenegger? Alebo homáre v pomaran-
čovej omáčke v Longhi’s? Golfové ihriská (54 
jamiek) sú kúsok. Príroda je úžasne upravená 
včítane jogingových tratí popri mori. Dáte si 
havajskú lávovú masáž?

01

Aloha Havaj!
USA
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 Odlet na OAHU, VIP servis na letisko-
vom termináli. Prehliadka Pearl Harbor. Ja-
ponské torpédo pilotované samovražedným 
kamikadze. Ponorky a areál, kde sa to všetko 
v roku 1941 udialo. Stúpame nad Honolulu 
okolo strednej školy, ktorú navštevoval Barack 
Obama, až na vyhliadku na celé mesto a záliv 
Waikiki. Najbližšia pevnina je 3800 km. Pod 
nami sopka s názvom Diamantová hlava a pod 
ňou často plávajú raje. Honolulu a jeho luxusná 
obchodná ulica Kalakaua Avenue. Vystojíme 
si rad do reštaurácie ktorá podáva zrejme 
najlepší udon (japonská slížová polievka v bam-
busovej miske) sveta a ubytujeme sa podľa 
preferencií.

 Tak toto je Waikiki, energické, eklektické, 
kozmopolitné. Kurz surfovania? Zariadime pre 
vás inštruktora aj požičanie surfu presne na 
vašu veľkosť. Nákupy darčekov v najväčšom 
nákupnom centre pod otvoreným nebom na 
svete. Krevety a čapované pivo v reštaurácii 
Foresta Gumpa, BUBBA Gump.

 Prehliadka ostrova OAHU, ktorý obídeme 
dookola. Smerujeme na North Shore, tu sa 
rozbúcha srdce každého surfera. Najväčšie vlny 
sveta. Vietor rozfúkava vaše vlasy, vzduch je 
slanší a atmosféra viditelne uvoľnenejšia. Sme 
severne od Sunset Beach a južne od Turtle Bay. 
Pozrujeme kúsky surferov a zakusujeme kre-
vety, ktoré sme kúpili z hrdzavého nákladiaka. 
Atmosféra sa oproti luxusnému Waikiki otočila 
o 180 stupňov. Zastavíme sa na ananásových 
plantážach firmy Dole. Nádherné čerstvé ana-
násy a čas na cestu vláčikom po plantážach.

   0dlet domov. Alebo individuálne predĺ-
ženie v hoteli na Waikiki. V mnohých sme spali, 
máme osobnú skúsenosť a radi poradíme. 
Prílet domov, alebo havaj na Havaji.

02

03

Nad hlavou zelená 
sopka Haleakala, 
najväčšia spiaca 
sopka sveta. Pred 
nami Tichý oceán 
plný rybičiek 
a korytnačiek.

04

BUBO+
3 najväčšie a najkrajšie 
ostrovy Havaja
Poznáme tu každý sopečný 
kameň
Každý ostrov je iný, príroda, 
pláže, nákupy
Vysoká kvalita služieb, 
bezpečnosť

11 dní

od 3 250 €
do 3 450 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, stravu, 
osobné výdaje, ESTU 
do USA, poplatky za 
batožinu na letoch v rámci 
USA a Karibiku, rezortné/
upratovacie poplatky 
v hoteloch v USA 

CENA ZAHŔŇA
medzinárodná letenka 
v economy class
prelety Oahu-Maui-Big 
Island-Oahu
8 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
– ⭑⭑⭑⭑ hoteloch v izbách 
pre dve osoby
letiskové transfery na 
Havaji
všetky transfery 
privátnou dopraviu
vstupné do národných 
parkov
BUBO sprievodcu počas 
poznávacej časti dni 1-6
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

12. 03. 2019 → 22. 03. 2019
07. 05. 2019 → 17. 05. 2019
12. 07. 2019 → 22. 07. 2019
19. 07. 2019 → 29. 07. 2019
01. 11. 2019 → 11. 11. 2019

TERMÍNY

OAHU

BIG ISLAND

MAUI

Honolulu Wailuku

Hilo

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Pohoda ako na Havaji

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Arizona Memorial, Pearl Harbour

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Domček v džungli

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Sopka Kilauea na Big Islande

katalóg 2019 —— 169



170 —— katalóg 2019



PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 AMERIKA 5 dní od 880 € / do 1 150 €

 AMERIKA 8 dní od 1 680 € / do 1680 €  AMERIKA 7 dní od 1 365 € / do 1565 €

 AMERIKA 12 dní od 1 800 € / do 1900 €

 AMERIKA 11 dní od 2 375 € / do 2550 €

Las Vegas a New York

Z Quebecu do New Yorku

New York, New York

Toronto, Niagara, New York

New York, Washington 
a Miami

Nebezpečne dobrá 
kombinácia
Kráľovská zábava v meste 
hazardu uprostred púšte
Prehliadka Vegas 
a legendárneho Stripu!

Jediná cesta svojho druhu 
na Slovensku
Exkluzívne gurmánske 
zážitky vo vybraných 
reštauráciách
Vyrovnaný mix kultúry, 
prírody, zábavy a pamiatok

Výber termínov počas 
celého roka
Slovenský sprievodca 
s každou skupinou
Plavba okolo Manhattanu
Výber najlepších reštaurácií 
v New Yorku

Najširší výber ciest do USA 
a Kanady na Slovensku
Zákutia a reštaurácie, ktoré 
poznáme len my
Najväčšie talianske mesto, 
ranný jogging v Central 
Parku

Do minúty premyslená 
prehliadka Manhattanu
Priestor aj na individuálne 
poznanie - poradíme vám
Letenka Washington-Miami 
v cene

USA
Las Vegas

New York

Montreal
Ottawa

Toronto

KANADA

USA

Quebec

New York

USA

New York

Niagara

Buffalo

USA

KANADA

Toronto

New York

Washington

Orlando

USA

New York

Miami

Myslím si, že nepreháňam, 
ak poviem, že New York je 
najskloňovanejším mestom na 
svete. Právom či neprávom? 
Ideálne je presvedčiť sa o tom na 
vlastnej koži prehliadkou tohto 
liberálneho kolosu. Príjemná cesta 
vhodná aj na predĺžený víkend, 
počas ktorej zažijete, uvidíte.

New York

KANADA ∙ USA

USA

USA

KANADA ∙ USA

USA
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Chic Stays

/ Stevens Melinda

The Arctic Melt

/ Tuft Diane

The Luxury Collection: 
Global Epicurean

/ Stein Joshua David

Silent World

/ Mustafa Koc

The Light of Series 
Slipcase set of 
three
/ Berts Jean-Michel

Dary na výnimočné príležitosti www.luxusnakniznica.sk

85 €

200 €

95 € 50 €

145 €

Výnimočné dary pre milovníkov cestovania

Tri nádherné knihy v puzdre plné snivých čier-
nobielych fotografií Londýna, New Yorku a Parí-
ža.
Slávny a oceňovaný fotograf Jean-Michel Berts 
zachytáva jedinečný charakter týchto impozant-
ných miest v okamihoch, keď na chvíľu stíchne 
ruch, keď sú majestátne ulice i zastrčené uličky 
opustené a tiché. Potom, čo sa davy ľudí utiahnu 
večer domov, zvuky cestnej premávky na chvíľu 
ustanú a keď noc ustupuje svetlu dňa, začínajú 
žiť mestá svojím tajným životom a ich opustené 
miesta nadobúdajú poetický až éterický charak-
ter. Kniha výnimočných fotografií je dojemnou 
poctou mestám svetiel a vhodným darčekom pre 
milovníkov troch svetových metropol.

N
O
V
IN
K
A
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Chic Stays

/ Stevens Melinda

The Arctic Melt

/ Tuft Diane

The Luxury Collection: 
Global Epicurean

/ Stein Joshua David

Silent World

/ Mustafa Koc

The Light of Series 
Slipcase set of 
three
/ Berts Jean-Michel

Dary na výnimočné príležitosti www.luxusnakniznica.sk

85 €

200 €

95 € 50 €

145 €

Výnimočné dary pre milovníkov cestovania

Tri nádherné knihy v puzdre plné snivých čier-
nobielych fotografií Londýna, New Yorku a Parí-
ža.
Slávny a oceňovaný fotograf Jean-Michel Berts 
zachytáva jedinečný charakter týchto impozant-
ných miest v okamihoch, keď na chvíľu stíchne 
ruch, keď sú majestátne ulice i zastrčené uličky 
opustené a tiché. Potom, čo sa davy ľudí utiahnu 
večer domov, zvuky cestnej premávky na chvíľu 
ustanú a keď noc ustupuje svetlu dňa, začínajú 
žiť mestá svojím tajným životom a ich opustené 
miesta nadobúdajú poetický až éterický charak-
ter. Kniha výnimočných fotografií je dojemnou 
poctou mestám svetiel a vhodným darčekom pre 
milovníkov troch svetových metropol.

N
O
V
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K
A

VIAC ZÁJAZDOV NA WWW.BUBO.SK

ANGUILLA

ARGENTÍNA

BAHAMY

BELIZE

BOLÍVIA

BRAZÍLIA

CHILE

DOMINIKÁNSKA 
REPUBLIKA

EKVÁDOR

FRANCÚZSKA 
GUYANA

GUATEMALA

GUYANA

HONDURAS

JAMAJKA

KAJMANIE 
OSTROVY

KOLUMBIA

KOSTARIKA

KUBA

MEXIKO

NIKARAGUA

PANAMA

PARAGUAJ

PERU

SABA

SALVADOR

SURINAM

SV. BARTOLOMEJ

SV. MARTIN

TRINIDAD 
A TOBAGO

URUGUAJ

VENEZUELALATINSKÁ 
AMERIKA
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 Odlet a prílet na ostrov slobody v ten istý 
deň. Od pristátia sme na kubánskej vlne. Hotel 
na brehoch mora v štvrti ambasád Miramar 
(tá ruská má tvar vodky). Strávime tu prvé 4 
noci. Sadnete si s domácimi, ochutnáte prvý 
kubánsky rum alebo dáte prednosť prvému 
mojitu? Barman vám ho určite s radosťou 
namieša. Prvé tóny salsy. Váš slovenský sprie-
vodca je aj teraz k dispozícii, aby vám ukázal 
šarm tohto mesta.

 Dôkladná prehliadka HAVANY našim 
klimatizovaným autobusom: na miesto, kde 
bola Havana založená. Dom guvernéra z 18. 
storočia, múzeum s originálom La Giraldilla de 
Habana, návšteva múzea rumu s ochutnávkou, 
ktorá nám ozrejmí rozdiely v kvalite. Budova 
zmrzlinárne Coppelia niektorým pripomína 
lietajúci tanier, pre iných je to symbol modernej 
architektúry porevolučnej éry. Zmrzlináreň 
má kapacitu 1000 hostí. Námestie revolúcie 
s kanceláriou večne živého vodcu Fidela Castra 
a obrovským portrétom Che Guevaru. Ako ich 

 AMERIKA

Kubánci vnímajú dnes? To sa dozvieme, lebo 
sa s Fidelom navečeriame. Viete, čo najradšej 
jedával? Aký rum pil, keď bol šťastný a v kruhu 
priateľov? Dnes sa zastavíme na večeri u člove-
ka, ktorý dobre comandanteho poznal a aj dnes 
pozná a stretáva sa s jeho deťmi. Dozviete sa 
viac a ochutnáte gurmánske špeciality, lebo 
Fidel bol labužník. Ide o exkluzívnu záležitosť, 
ktorú môžu zažiť iba klienti BUBO. Dozvieme 
sa to, čo nemá šancu vedieť nikto iný.

 Luxusným autobusom do najzápadnej-
šej provincie ostrova Kuba, do Piňar del Rio, 
známej najlepším tabakom na svete. Dom 
roľníka a zložitý postup pri pestovaní a zbere 
tabakových listov a vysvetlenie, prečo je práve 
tento tabak najlepší na svete. Náš kamarát 
vaguero odpovie na všetky vaše otázky. Odpo-
vede preložia BUBO sprievodcovia rozprávajúci 
perfektnou kubánskou španielčinou.

Návštívime fabriku na ručné šúľané cigary. 
Šúlajú ich Kubánky na stehne? Ešte stále 

NOVÝ PROGRAM

Ak by sa nemerala kvalita života podľa HDP, ale podľa šťastia, 
Kuba by suverénne vyhrala. Neskutočné 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 navštívime 
všetky štastné kúty Kuby a uvidíme všetko, čo Kuba ponúka.

Kuba – Absolut total

Kubu som prešiel s BUBO, 
bol to môj študentský sen. 
Zažil som neopakovateľnú 
atmosféru poznačenú 
koloniálnym, castrovským 
a tesne postkomunistickým 
režimom, Kuba je super, 
chcem sa sem ešte 
niekoľkokrát vrátiť!

Štefan
Rosina
generálny riaditeľ 
matadoru púchov

KUBA

174 —— katalóg 2019



súčasnosti z  iného uhla pohľadu. Dôkladná 
prehliadka mesta. Najstaršia budova posta-
vená na Kube a unikátny cintorín s hrobmi 
kubánskych hrdinov ako Jose Martí, Carlos 
Manuel de Cespédes, ale aj hroby podnikateľa 
Emilia Bacardi a slávneho speváka Compaya 
Segunda. Obedujeme na Castillo del Morro 
ako Paul McCarney, v nedobytnej pevnosti 
s prekrásnym výhľadom. Múzeum pirátstva 
a rozdiel medzi pirátmi, korzármi a bukaniermi. 
Navštívime miesto, kde sa začala kubánska 
revolúcia. Najlepší rum na Kube sa vyrába 
práve v Santiago de Cuba a najlepšia hudba je 
pôvodom taktiež odtiaľto. Tanečné kluby, kde 
začínali Ibrahim Ferrer a Compay Segundo zo 
slávneho zoskupenia Buena Vista Social Club. 
Nudiť sa nebudete.

 GUANTANAMO s vojenskou základňou 
USA. Vyhliadková cesta popri Karibiku cez 
nádherné a  nedostupné hory (až do roku 
1960 nepriechodné). Keď túto cestu začali 
projektovať, mnohí to považovali za nemožné. 
Na zastávkach s výhľadmi na okolitú prírodu 
ochutnáme kukurúčo. Čo to je? Uvidíte. Alebo 
si kúpite loptičky čerstvej čokolády? Tu máme 
svoju pláž bez turistov, ďaleko od všetkého, kde 

02

ochutnáme. Chutí vám viac než kapor či kura? 
Zátoka svíň, častý prvok Fidelových siahodl-
hých prejavov. My tu poznáme krásne miesto 
a okúsime nádherné Karibské more. Najväčšie 
cenote sa nachádzajú práve tu. CIENFUEGOS 
ospevujú Kubánci. V Karibiku nie je mesto, 
ktoré by v takej zachovanej podobe malo toľko 
neoklasicistických budov z koloniálnej éry.

 TRINIDAD vás očarí (UNESCO). Dôkladná 
prehliadka mesta a čas na vlastné túlanie sa 
a nákup suvenírov. Ochutnáme drink otrokov 
canchanchara (podporuje libido). Vyhliadka na 
údolie Valle de los Ingenios. Minuli sa vám zá-
soby cigár? Hľadáte umelecké výrobky, ktorými 
si výlet na Kubu budete pripomínať aj doma? 
V množstve galérií miestnych umelcov si akiste 
vyberiete. Pre akčnejších ponúkame poldenný 
výlet na koňoch nepoškvrnenou kubánskou 
prírodou a kúpanie sa vo vodopáde uprostred 
džungle. Pre mnohých pôjde o TOP zážitok. 
Lány cukrovej trstiny, z ktorej sa rum vyrába. 
Pokiaľ chcete iba na chvíľu vypnúť, pokojný 
Karibik je tu a môžete si poleňošiť na pláži vo 
vašom all inclusive.

 Najväčšia bazilika ostrova El Cobre, kde 
nájdete zlatú olympijskú medailu Javiera 
Sotomayora, cínové figúrky od mamy Fidela 
a Raula či Nobelovu cenu za literatúru od He-
mingwaya. Vysvetlíme si prečo. V Bayamo si 
zaspievame hymnu s pioniermi. Dozvieme sa, 
ako kubánska hymna vznikla a keďže to bolo 
práve tu, miestni Kubánci sú na to patrične 
hrdí. Santeria je cestou svätých. Domorodci 
oblečení celí v bielom popíjajú rum a tancujú.

  SANTIAGO DE CUBA je najkaribskejším 
mestom ostrova. Toto je tá pravá Kuba 
ďaleko od vládnuceho centra. Tu sa dozvie-
me viac a rozšírime si vnímanie kubánskej 

predčítavač číta šúlačom komunistické tézy? 
Najkvalitnejšie cigary sveta za najlepšie ceny. 
Táto kvalita bude chutiť aj nefajčiarovi. Mon-
tecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo del 
Monterrey alebo siahnete vyššie na Behike či 
Robaina? Osobne pána Robainu poznáme. 
Údolie VIŇALES je ako namaľované z rozpráv-
ky a vyhľad na Mogotes z terasy hotela, kde sa 
natáčal aj jeden z prípadov majora Zemana. 
Prechádzka magickou prírodou a ochutnávka 
šťavnatučkého ovocia.

 Po stopách histórie starej Havany (UNE-
SCO) a  milovaného papa Hemingwaya. 
Osviežime sa kokteilom daiquiri v bare, kde 
ho popíjal aj on. Čašník v červenom saku vám 
drink namieša. Ak si objednáte Papa (takto 
Hemingwaya familárne volali), dostanete dva-
krát toľko rumu. Ak poviete čašníkovi BUBO, 
dostanete trikrát. Všetko za rovnakú cenu. Na 
Kube napísal román Starec a more, o ktorom 
sa vyjadril, že je to to najlepšie, čo vytvoril za 
celý svoj život. Inšpirovaný vlnami oceánu na 
Malecóne, kubánskou energiou a poháňaný 
priateľstvami z havanských barov si Hemin-
gway život na Kube skutočne užíval. Havanu, 
Malecon, úzke uličky si užijeme aj my. Ochut-
náme mojito v bare, kde ho robia najlepšie 
na svete a kde na stenu napíšete svoje meno 
hneď vedľa Maradonu a Fellnera. Prvé kroky 
salsy? Skočíte večer vo voľnom čase na slávny 
kabaret Tropicana, kvôli ktorému vypravovali 
za čias Al Caponeho charterové lety z Miami? 
Váš sprievodca pre vás všetko zariadi. Kuba, 
ako ste o nej snívali.

 Odchod ku Karibiku. Zastávka na farme, 
kde sa pozrieme krokodílom na zúbky. Ten 
najväčší sa volá Katarína podľa našej skvelej 
sprievodkyne. Malého krokodíla si aj podržíte 
na rukách (so zaviazanou papuľkou) a aj ho 

Dnes sa zastavíme 
na večeri u človeka, 
ktorý comandanteho 
dobre poznal a aj 
dnes pozná a stretáva 
sa s jeho deťmi.
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sa končí čistučký Karibik a začína sa Atlantik. 
Víta nás izolovaná Baracoa, ktorá privítala ako 
prvá aj lode objaviteľov nového sveta. Pinta, 
Niňa a Santa María zakotvili na tomto pobreží 
Atlantiku. Prichystajte sa na to najlepšie!

 BARACOA: „To najkrajšie, čo som vo svojom 
živote videl,“ vyhlásil Krištof Kolumbus, keď 
uvidel toto miesto a stolovú horu El Yunke. 
Následne sa Baracoa stala prvým hlavným 
mestom ostrova Kuba. Prečo sem potom 
nechodia turisti? My sme tu od 2002. Miesto 
vylodenia Krištofa Kolumba a kríž Cruz de Para 
starý vyše 500 rokov. Indiánska atmosféra, akú 
sme doteraz na Kube nevideli. Pre záujemcov 
možnosť výstupu na stolovú horu El Yunke 
(výnimočný zážitok), kam sa dostaneme cez 
les kakaovníkov. Najkrajšia pláž celého ostrova 
a homáre pečené priamo na pláži, čerstvá 
čokoláda a čerstvá káva z okolitých stromov.

   GUARDALAVACA je konkurenciou Va-
radera. Dlhočízne pláže, biely piesok a tropické 
počasie. Aj tu máme all inclusive. Porovnajte 
s Varaderom. Univerzitné CAMAGUEY: mesto 
krčahov, námestí, najkľukatejších uličiek a štu-
dentov. Aj toto je Kuba! SANTA CLARA – kva-
litný hotel v tvare domorodých prístreškov indi-
ánov Taino a samozrejme bazén. Múzeum Che 
Guevaru a mauzóleum hrdinu, ktorého ospevuje 
celá Kuba. Vzdal sa luxusu, ktorý si užíval ako 
guvernér národnej banky, a odišiel opäť bojovať 
do džungle. Zatracovaný a uctievaný zároveň.

       VARADERO: all inclusive priamo 
pri Atlantiku. Možnosť stráviť záver dovolenky 
v najlepších hoteloch Kuby. Viac než 20 kilomet-
rov pieskových pláží. Plávanie s delfínmi? Po-
sledné kúpanie v azúrovo modrom Atlantickom 
oceáne, odlet späť do Európy, prílet domov. 
Na rozdiel od ostatných my Kubu poznáme!

03 04

05 06

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo 
Školáčky v starom aute

02 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Výhľad z hotela Iberostar 
Parque Central

03 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo 
Takto sa tancuje na dedinskej zábave

04 foto :  Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Chlapík z Guardalavacy

05 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo   
Momentka pred Kapitolom v Havane

06 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo   
Videli ste film Čokoládová 
a jahodová?
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FABRIKA NA CIGARY
Cohiba Behike je najlepšou cigarou na svete 
a vy ju budete mať priamo zo zdroja, najčer-
stvejšiu a za najlepšiu cenu. Bude chutiť aj 
nefajčiarom.

RUMBA A RUM
Nikde na svete sa toľko nehrá a netancuje 
ako na Kube. Rumba, rum a romantika a my 
hneď nasadneme na kubánsku vlnu. Vieme ako 
a kde, veď dobré meno sme nezískali zadarmo.

SEDEM PLÁŽÍ
Navštívime až 7 rôznych pláží od tých naj-
známejších až po skryté drahokamy. Kde je to 
možné, je v cene all inclusive. Inde si objednáme 
homáre priamo z útesu.

BARACOA
„Najkrajšie, čo som v živote videl,“ povedal 
Krištof Kolumbus pri pohľade na túto Stolovú 
horu. Spoločne vystúpime na jej vrchol.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Viňales

Varadero

Trinidad

Santa Clara

Camaguey

Guantánamo
Santiago de Cuba

Baracoa

Havana

KUBA

BUBO+
4 x all inclusive, 
7 rôznych pláží
Kuba – tím odborníkov 
k vašim službám
Kvalitné hotely, slovenský 
sprievodca, luxusný 
prenajatý autobus
Rum, cigary, krokodíly, 
homáre, stolová hora 
a oveľa viac zážitkov
Maximalistický, 
prepracovaný program.

16 dní od 1 990€ / do 2  890  €

Luxusný ekologický hotel na 
Varadere so súkromnou plážou, 
s tromi veľkými bazénmi a množ-
stvom športových aktivít. Hotel je 
určený len pre dospelých, nájdete 
tu svoj pokoj. Všetky priestranné 
izby s balkónom sú vybavené na 
medzinárodnej ⭑⭑⭑⭑⭑ úrovni. 
Rozloha izieb sa začína na 43 
štvorcových metroch a vybavenie 
zodpovedá vysokému európskemu 
štandardu, vrátane fénu, miniba-
ru, sejfu či varnej kanvice. Deväť 
reštaurácií, sedem barov, neďaleko 
golfové ihrisko. Výborný záver vašej 
veľkej cesty. Ak sa niekde môžete 
spoľahnúť na kubánske služby, je 
to práve tu. A môžete si byť istý, že 
nikto iný z hostí nevidel ani zlomok 
z toho čo vy!

Paradisus Princesa 
Del Mar
⭑⭑⭑⭑⭑

Kuba

11. 01. 2019 → 26. 01. 2019
25. 01. 2019 → 09. 02. 2019
08. 02. 2019 → 23. 02. 2019
22. 02. 2019 → 09. 03. 2019
08. 03. 2019 → 23. 03. 2019
22. 03. 2019 → 06. 04. 2019
08. 04. 2019 → 23. 04. 2019
24. 04. 2019 → 09. 05. 2019
07. 05. 2019 → 22. 05. 2019
29. 06. 2019 → 14. 07. 2019
15. 07. 2019 → 30. 07. 2019
30. 07. 2019 → 14. 08. 2019
06. 09. 2019 → 21. 09. 2019
20. 09. 2019 → 05. 10. 2019
04. 10. 2019 → 19. 10. 2019
18. 10. 2019 → 02. 11. 2019
01. 11. 2019 → 16. 11. 2019
15. 11. 2019 → 30. 11. 2019
29. 11. 2019 → 14. 12. 2019
26. 12. 2019 → 10. 01. 2020

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL
246 € osoba / 2 noci

⭑⭑⭑⭑+ 
HOTEL
189 € osoba / 2 noci

⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL
89 € osoba / 2 noci

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL V HAVANE
257 € osoba / 4 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v miestnych 
⭑⭑⭑ a ⭑⭑⭑⭑ 
hoteloch s raňajkami 
v izbách pre 2 osoby
minimálne 4 krát All 
Inclusive servis (všade, kde 
tento servis poskytujú)
dopravu prenajatým 
luxusným klimatizovaným 
autobusom
BUBO sprievodcu
miestnych profesionálnych 
sprievodcov
množstvo výletov 
podľa programu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
vreckové, vstupné, víza 
(28 €), ostatnú stravu
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Najlepšia krajina Karibiku je Kuba. Poďte sa o tom presvedčiť 
na najpopulárnejší BUBO zájazd. Koloniálna Havana so svojou 
podmanivou atmosférou, kľudné údolie Viñales a najlepšie kubánske 
cigary, pamiatky Unesco v Trinidade, zátoka svíň a po toľkých 
zážitkoch nie je nič lepšie ako pláže Varadera a zaslúžený relax all 
inclusive. Zažite na vlastnej koži nákazlivú kubánsku pohodu.

 Odlet z Viedne kvalitnou leteckou spo-
ločnosťou v ranných hodinách a prílet na 
ostrov slobody v ten istý deň, transfer do 
hotela. Nadýchneme sa Kuby. Sadnete si 
s domácimi, ochutnáte prvý kubánsky rum 
alebo dáte prednosť prvému mojitu? Váš 
slovenský sprievodca je aj teraz k dispozícii, 
aby vám ukázal šarm tohto čarovného mesta. 
Vládzete? Naším cieľom je nadchnúť vás pre 
mágiu tohto ostrova.

 Dôkladná prehliadka hlavného mesta 
Kuby. HAVANA: miesto, kde bolo mesto za-
ložené. História a súčasnosť. Všade hudba. 
Dom guvernéra z osemnásteho storočia, mú-
zeum s originálom La Giraldilla de Habana, 
návšteva múzea rumu s ochutnávkou, ktorá 
nám ozrejmí rozdiely v kvalite. Capitolio, 
Parque Central a Prado, Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de San 
Francisco, Miraflores, Playa, La Linea, Aveni-
da de los Presidentes, najväčšia zmrzlináreň 
sveta, Námestie revolúcie s kanceláriou več-
ne živého vodcu Fidela Castra a obrovským 

portrétom Che Guevaru. Večer najlepší jaz-
zový podnik na celej Kube – ohromný zážitok 
(fakultatívne).

 Transfer luxusným autobusom do naj-
západnejšej provincie ostrova Kuba do Piňar 
del Rio, známej najlepším tabakom na svete. 
Dom roľníka a zložitý postup pri pestovaní 
a zbere tabakových listov, návšteva fabriky 
na ručne šúľané cigary. Najkvalitnejšie ciga-
ry sveta za najlepšie ceny. Údolie VIŇALES 
a výhľad na Mogotes z terasy hotela, kde sa 
natáčal aj jeden z prípadov majora Zemana. 
Prechádzka magickou prírodou a ochutnávka 
šťavnatučkého ovocia. Návrat do Havany.

 Po stopách histórie starej Havany za-
písanej v dedičstve UNESCO a po stopách 
milovaného papa Hemingwaya. Osviežime 
sa kokteilom daiquiri. Prvé kroky salsy? Sko-
číte večer vo voľnom čase na slávny kabaret 
Tropicana? Váš sprievodca pre vás všetko 
zariadi. Kuba, ako ste o nej snívali. Na tieto 
dni budete dlho spomínať a to je iba začiatok.

 AMERIKA

 Odchod smer Karibik, konečne využijete 
plavky. Cestou zastávka na farme, pozrieme 
sa krokodílom na zúbky a ukážeme si miesto 
významnej historickej udalosti. Zátoka svíň, 
častý prvok Fidelových siahodlhých prejavov. 
My tu skúsime vodu a krokodíla. Najväčšie ce-
note Kuby sa nachádza tiež práve tu. Neviete, 
čo to je? Ďalšie prekvapenie dnešného dňa. 
CIENFUEGOS Kubánci ospevujú a my sa tu 
zastavíme a pozrieme si najväčšie atrakcie. 
Prvé kúpanie v teplom Karibiku. Pozývame 
vás na daiquiri a mojito. Užívajte si život!

 TRINIDAD pod patronátom UNESCO 
vás očarí. Dôkladná prehliadka mesta a čas 
na vlastné túlanie sa a nákup suvenírov. 
Ochutnáme drink canchanchara (odporú-
čame párom, podporuje libido). Vyhliadka 
na údolie Valle de los Ingenios zapísané 
tiež v dedičstve UNESCO. Pre odvážnejších 
poldenný výlet na koňoch nepoškvrnenou ku-
bánskou prírodou a kúpanie sa vo vodopáde 
uprostred džungle. Pre mnohých rozhodne 
najlepší zážitok zájazdu.

01

Kuba – All inclusive
KUBA
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 Posledné kúpanie v Karibiku, posledný 
kokteil pred cestou, okolo revolučnej Santa 
Clary a následne okolo pomarančovníkových 
sadov smer VARADERO. Rozdelenie do all 
inclusive rezortov podľa vášho výberu. Zaslú-
žený oddych. Vy o Kube budete vedieť viac. 
Štyri noci oddychu na hotelovej pláži – každý 
hotel, ktorý ponúkame, je situovaný priamo 
na pláži. Ležadlá v cene hotela, all inclusive 
servis, individuálne aktivity. Odporúčame ka-
tamaran na Cayo Blanco s plávaním s delfín-
mi. V základnej cene zájazdu je na Varadere 
miestny trojhviezdičkový hotel Sun Beach/
Tuxpan so službami all inclusive (4 noci). Ak 
si chcete zlepšiť ubytovací štandard, využite 
služby BUBO prémium, kde nájdete širokú 
škálu extra hotelov. Presný opis hotelov nájdete 
na našej stránke.

       Oddychujeme v kubánskom štý-
le. All inclusive servis na najslávnejších plážach 
Kuby. Dni plné relaxu pri nádherne azúrovej 
vode. Zábava, oddych, diskusie o kubánskej 
realite a budúcnosti, rekapitulácia dojmov. 
Kam sa vyberieme nabudúce?

   All inclusive servis až do odchodu a ná-
sledný transfer klimatizovaným autobusom 
na letisko. Rozlúčka s ostrovom, o ktorom sa 
veľa hovorí a každý ma naň svoj názor. Vy ste 
videli realitu. Odlet domov a prílet do Európy.

03

Zátoka svíň, častý 
prvok Fidelových 
siahodlhých 
prejavov. My 
tu vyskúšame 
krokodíla a vodu 
v najväčšom 
cenote Kuby.

04

BUBO+
Rovnováha poznania 
a oddychu
All inclusive servis na 
Varadere
Výroba cigár, ochutnávka 
rumu, pamiatky UNESCO
BUBO sprievodca plní vaše 
individuálne priania

13 dní

od 1850 €
do 2510 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
vreckové, víza (28 eur)

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
a ⭑⭑⭑⭑ hoteloch 
s raňajkami v izbách pre 
dve osoby
minimálne 4-krát all 
inclusive servis
dopravu prenajatým 
luxusným klimatizovaným 
autobusom
BUBO sprievodcu
miestnych profesionálnych 
sprievodcov
množstvo výletov podľa 
programu

11. 01. 2019 → 22. 01. 2019
25. 01. 2019 → 05. 02. 2019
08. 02. 2019 → 19. 02. 2019
22. 02. 2019 → 05. 03. 2019
08. 03. 2019 → 19. 03. 2019
22. 03. 2019 → 02. 04. 2019
08. 04. 2019 → 19. 04. 2019
24. 04. 2019 → 05. 05. 2019
07. 05. 2019 → 18. 05. 2019
29. 06. 2019 → 10. 07. 2019
15. 07. 2019 → 26. 07. 2019
30. 07. 2019 → 10. 08. 2019
06. 09. 2019 → 17. 09. 2019
20. 09. 2019 → 01. 10. 2019
04. 10. 2019 → 15. 10. 2019
18. 10. 2019 → 29. 10. 2019
01. 11. 2019 → 12. 11. 2019
15. 11. 2019 → 26. 11. 2019
29. 11. 2019 → 10. 12. 2019
26. 12. 2019 → 06. 01. 2020

TERMÍNY

Viňales
Varadero

Trinidad
Cienfuegos

Santa Clara

Havana

KUBA

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo 
Takto šoférujú v Havane

02 foto :  ARCHÍV — bubo  
Slávne Varadero

03 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
V Santiagu - metropole 
kubánskej hudby
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Kuba – hľadanie raja

Havana, Varadero

Mexiko, Belize, Guatemala

BUBO+
Najluxusnejšia Kuba
4 dni romantiky na 
exkluzívnom ostrove
⭑⭑⭑⭑ a ⭑⭑⭑⭑⭑ hotely 
a all inclusive servis (4 noci) 
v základnej cene zájazdu
Výroba cigár, ochutnávka 
rumu, krokodília farma 
a pamiatky UNESCO

BUBO+
Prehliadky Havany v cene
Vyberte si úroveň služieb, 
ktoré vyhovujú práve vám
Neuveriteľný rozsah 
poznávacieho programu 
v Havane ako bonus
Slovenský sprievodca 
v Havane je rozdiel, ktorý 
vám ponúkame

BUBO+
Užite si Karibik a objavte 
najkrajšie mayské pamiatky
Šnorchlovanie  
v azúrovej vode 
Najmenšie hlavné mesto  
na svete a farebné Belize
Nemý úžas pod pyramídou 
Tikal v Guatemale

Viňales
Varadero

Trinidad
Cienfuegos

Santa Maria

Havana

KUBA

VaraderoHavana

KUBA

Acapulco

TulumChichén Itzá

MEXIKO

Mexico City MEXIKO

BELIZE

GUATEMALA

Cancún

Tikal

My v BUBO poznáme najkrajšie pláže na svete a medzi ne 
isto patria aj nádherné a jemné pláže na ostrove Santa 
María. Práve tu si oddýchnete po intenzívnych zážitkoch 
počas poznávacej časti zájazdu, kde vás dostane Havana, 
omámi Viňales, nakopne Cienfuegos, pohladí Trinidad. 
Okruh ostrovom slobody vám ukáže veľa, oddych na plážach 
Santa Maria zasa ukojí vašu túžbu po prímorskej dovolen-
ke. Prečítajte si čosi od Hemingwaya, vypočujte si prejav 
Fidela Castra, pozrite si Majora Zemana, pripravte sa na 
túto cestu. Dáte si zmrzlinu v najväčšej zmrzlinárni sveta, 
ochutnáte cigarety od roľníka, naučíte sa rozoznávať um od 
rumu. Havana vás dostane, zvyšok Kuby opantá, a potom 
treba už len mojito na najkrajšej pláži Kuby a je vymaľované.

Naša najkratšia Kuba, kde spoznáte Havanu, dáte si mo-
jito s domácimi a ochutnáte prvý kubánsky rum. Pôjdete 
po stopách Hemingwaya aj Castra. Urobíte si výlet do 
Viňalesu, kde v dome roľníka zistíte, ako sa na Kube žije. 
Ochutnáte najlepšie cigary ostrova a dovolíte nášmu 
sprievodcovi, aby vás zamiloval do Kuby. Potom odídete 
oddychovať na pláž vo Varadere. Určené pre tých, ktorým 
dovolenka znamená oddych na pláži, a pre rodiny s deťmi. 
Hit posledných rokov neutícha a Kuba je totálne in. Kto 
nebol na Kube, nebol nikde. Tento jednoduchý zájazd 
v dvoch verziách vám priblíži Havanu a užijete si na slávnych 
plážach Varadera. All inclusive servis je samozrejmosťou 
a hotel vám našijeme na mieru. Základný hotel za férovú 
cenu, kvalitná Melia alebo luxusný Paradisus.

Toto je veľmi zaujímavá kombinácia. Tri stredoamerické 
krajiny, štedrý priestor na užívanie si krásneho Karibiku 
v slávnom letovisku Cancun aj Playa del Carmen, famózne 
mayské pamiatky a pestré poznávanie menej známych 
regiónov na malom území. Dokonalý mix, ktorý naplní 
všetky vaše predstavy. More a pláž v Cancúne sú ako z tej 
najkrajšej pohľadnice. Dokonalý instagram. Nad morom sa 
týči stará pyramída Tulum, jediná mayská postavená pri 
Karibiku, v dierach v zemi je priezračná voda, v ktorej sa 
dá kúpať. Černošské Belize hrá všetkými farbami a v Gu-
atemale sa týči jedna z najznámejších pyramíd na svete 
ukrytá v zelenej džungli. Do albumu najkrajších pamiatok 
si pridáte tri: Chichén Itzá, Tulum a Tikal na jednej ceste.

 AMERIKA 12 dní od 2 230 € / do 2 620 €

 AMERIKA 9 / 12 dní od 1 270 € / do 2 140 €

 AMERIKA 13 dní od 1 920 € / do 2 160 €

KUBA

MEXIKO ∙ BELIZE ∙ GUATEMALA

KUBA
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 AMERIKA 13 / 16 dní od 1 990 € / do 2 230 €

 AMERIKA 15 dní od 3 280 € / do 3 580 €

 AMERIKA 22 dní od 5 470 € / do 5 690 €
 AMERIKA 12 dní od 3 820 € / do 3 820 €

 AMERIKA 12 dní od 2 460 € / do 2 760€ AMERIKA 9 dní od 1 320 € / do 1 420€

Mexiko – all inclusive

Stredná Amerika Grand Tour

Panama all inclusive

Surinam, Guyany, 
Tobago, Trinidad

Panama, Kostarika a pláž

New York, Washington, Aruba

Pohodlne za mexickou 
kultúrou
Množstvo pamiatok 
UNESCO, chýrne Acapulco 
aj karibský Cancún
Kultúry Aztékov, Mayov, 
Olmékov, Toltékov aj 
Zapotékov
Oddych na plážach Karibiku

Rozšírte si zbierku krajín 
o sedem na jednej ceste
Aktuálne preferované 
krajiny slovenských 
cestovateľov
Treking pralesom, exotické 
plavby loďou, aktívne sopky, 
rôzne pláže
Kúpanie v dvoch oceánoch, 
lagúnach a jaskyniach

Premiéra na Slovensku
Najvýhodnejšia cena na 
Panamu na trhu
Objavujeme nové destinácie
Exotická a zaujímavá cesta 
pre celú rodinu

Túto cestu sme prešli ako 
prví už v roku 2010
Ubytovanie v centrách 
miest, uvidíte viac
Oddych v plážovom hoteli 
na Tobagu
Využite naše juhoamerické 
skúsenosti

Nové plážové destinácie 
od BUBO
Krajiny budúcnosti, kde 
budete medzi prvými
Špičkové all inclusive 
v luxusnom hoteli Westin
Monumentálny 
Panamský prieplav

Novinka na plážach Aruby
Luxusný Ritz Carlton alebo 
all inclusive
Päť intenzívnych dní na 
východnom pobreží USA
Obľúbený BUBO Karibik

Acapulco

Cancún
MEXIKO

Mexico City

San José

MEXIKO

NIKARAGUA

Panama City

Cancún

Belize City

Rio Dulce
Copán

Atitlán

San Salvador
Managua

Belmopan

Panama City

Portobelo

Soberania

Playa Blanca

PANAMA

Cayenne

ParamariboGeorgetown

Kaieteur
Falls

Trinidad

GUYANA

FR. GUYANA

San José

PANAMA

KOSTARIKA

Panama City

Guancaste

Washington

USA

New York

ARUBA

PANAMA ∙ KOSTARIKA

USA ∙ ARUBA

BELIZE ∙ HONDURAS ∙ GUATEMALA ∙ SALVADOR
NIKARAGUA ∙ KOSTARIKA ∙ PANAMA

PANAMA

MEXIKO FRANCÚZSKA GUYANA ∙ SURINAM ∙ GUYANA

TRINIDAD A TOBAGO
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↖ foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Kuba



01

 Odlet na medzinárodné letisko Benita 
Juaréza, najznámejšieho mexického politika, 
ktorého príbeh nás bude sprevádzať po celú 
cestu. V MEXICO CITY vás nadchne príjemná 
klíma, ktorá pripomína našu jar. Zájdete k našej 
známej na mexické tacos, pár krokov od hotela?

 Na miesto, kde sa ľudia stávajú bohmi. TE-
OTIHUACÁN: staroveká civilizácia nás očarí tre-
ťou najväčšou pyramídou na svete, Pyramídou 
slnka, len o niečo menšou Pyramídou mesiaca 
a cestou mŕtvych dlhou niekoľko kilometrov. 
Prečo sa tu nezhoduje magnetický a geogra-
fický sever? Prečo práve tu nemá telefón dobrý 
signál? Tlaloc a Quetzalcoatl, dvaja hlavní bo-
hovia aztéckej mytológie, ktorých príbehy vás 
vydesia. Ako to bolo s obetúvaním? Zoznámime 
sa s jednou z hlavných mezoamerických civilizá-
cii z bájnej krajiny Aztlán. Viete, ako sa vyrába 
tequila? Ochutnáme aj tradičné pivo z maguey, 
ktoré je predchodcom tequily. Poznali pôvod-
ní indiáni systém pálenia? Tradičné brúsenie 
obsidiánu. Prekvapí vás rev zvieraťa jaguára? 

 AMERIKA

Uctievali ho Aztékovia. Ochutnávka kaktusu 
a prvé chilli. Tretie najnavštevovanejšie kato-
lícke pútnické miesto na svete. Pokračujeme na 
hlavné námestie najväčšieho mesta Ameriky – 
Zócalo. Uvidíme aj najväčšiu vlajku v Mexiku? 
Prejdeme sa po katedrále a povieme si, na 
akých základoch ju španielski conquistádori 
postavili. Hlavná pešia zóna a Plaza Garibaldi, 
námestie, kde je najviac mariachis v Mexiku. So 
skúseným slovenským sprievodcom do hotela 
miestnym metrom, ktoré jazdí na gumených 
pneumatikách. Ozaj, viete, koľko miliónov ľudí 
denne prevezie?

   Múzeum predkolumbovského obdobia 
je najkvalitnejšie múzeum svojho druhu na 
svete. Sami by ste tu len blúdili. Náš skúsený 
miestny sprievodca z vás urobí odborníkov na 
mezoamerickú civilizáciu. Prvý raz sa stretne-
me s dávnou hrou, kde sa hralo o život. Ma-
jestátny, dvadsaťtonový slnečný kameň, ktorý 
sa u nás nazýva aztécky kalendár. Ochutnáme 
mexický sendvič. Lietajúci indiáni sa odvíjajú 

NOVÝ PROGRAM

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. Poďme!

Mexiko – veľký okruh
MEXIKO

Pre mňa ako výtvarníka 
je každá cesta s BUBO 
objavom niečoho nového, 
inšpiratívneho, využiteľ-
ného v mojej tvorbe. Také 
boli aj mayské pyramídy 
v Mexiku. Cestujeme 
s BUBO pre ich jedinečnú 
ponuku a perfektný servis!

Viktor
Hulík
výtvarník
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 Skorý ranný odchod smer Yucatánsky 
polostrov. Viete, ako málo turistov navšte-
vujúcich Mexiko sa kúpe v Mexickom zálive? 
Budeme medzi nimi. Neskutočné azúrové more 
takmer bez vĺn, dokonalé osvieženie na ceste 
na horúci juh. A potom obed – odporáčame 
krevety s rajčinovo-vínovej omáčke so šunkou 
a syrom, ktoré vám prinesú v ananáse. Príchod 
do najbezpečnejšieho mesta v Mexiku. MÉRI-
DA. Krásne koloniálne mesto v štáte Yucatán 
a večer na námestí. Horiaca káva a burrito, 
alebo grilované krevety s whiskey omáčkou? 
V miestnej radnicu si pozrieme nádherné murá-
lie. Ručne tkaná závesná sieť hamaka, farebné 
sombréro proti yucatánskemu slnku.

 CHICHÉN ITZÁ: jeden z divov sveta – Ku-
kulkánova pyramída a jej dokonalé matema-
ticko-astronomické vlastnosti. Povieme si 
o nej všetko. Okrúhle observatórium Caracol 
z  polovice prvého tisícročia. Gran Cenote 
s kosťami ľudí, obetovaných pre boha dažda. 
Tradičné folklórne tance s táckami na hlave. 
Večer príchod do CANCUNU, najväčšieho tu-
ristického centra s dokonalou infraštruktúrou 

02

tak si kupiť chia semiačka? Úžasná cena s ešte 
lepšími účinkami na vaše telo a priamo z mies-
ta zberu! Využite šancu len tak sa stratiť. 
Možnosť navštíviť múzeum so stálou expozí-
ciou zlata Zapotékov. Večer miestny šaman 
a zapotécke kúpele, kde super zrelaxujete. 
Monte Albán a Zapotékovia. Hora s vrcholom 
zrezaným do absolútnej roviny s výhľadom na 
Oaxackú dolinu. Dôkladná prehliadka nádher-
ných pyramíd Monte Albán. Najväčší strom 
v Amerike. Ako vyzerá strom s obvodom 56 
metrov? Uvidíte kolená Angeliny Jolie? Uká-
žeme si výrobu mezcalu, tradičného nápoja 
s červíkom z údolia Oaxacy a návšteva dvora, 
kde si ukážeme, ako Zapotékovia splynuli so 
Španielmi a naučili sa využívať ovčiu vlnu. 
Sadnete si ku kolovrátku a krosnám?

 VILLAHERMOSA – mexické raňajkové 
špeciality alebo dáte prednosť americkej 
šiške? Čaká nás najstaršia americká kultúra 
Olmékov. Park La Venta je džungľa uprostred 
mesta. Hlavy starých Olmékov a park, kde 
môžete stretnúť čierneho jaguára, papagáje 
či opice. Krátky presun do Palenque na okraj 
pralesa. Najvýznamnejší panovník predko-
lumbovskej Ameriky sa volal Pakal. Vládol 
68 rokov v dobe, keď sa ľudia bežne dožívali 
polovicu. Uvidíte jeho hrobku a nadchnete sa 
stratenou civilizáciou podmanivého PALE-
NQUE. Kráľovský palác, palisády mestského 
štátu Palenque a množstvo tajomstiev ešte 
stále ukrytých v neprístupnej džungli. Agua 
Azul, kaskádový vodopád s tyrkysovou vodou 
hlboko v džungli. Ochutnáme aj známu rybu 
mojaru, špeciálne pripravenú iba pre nás? 
Preplávame lagúnu na ďalšom vodopáde 
Misol-Ha? Tí odvážnejší, pridajte sa! Vydáte 
sa večer na potulky malým mestečkom, kde 
vás zavedieme do miestnych krčiem s pravými 
mexickými dedinčanmi?

na lanách dlhých desiatky metrov za sprievodu 
tradičnej hudby riskujúc život. Cestou slnka 
smerujeme k Tichému oceánu. ACAPULCO 
spomína na svoju slávu z polovice dvadsiateho 
storočia. Stretávali sa tu Elizabeth Taylor, Elvis 
Presley, Kennedyovci, Belmondo či prvý filmový 
Tarzan… Dnes láka srdce pravého cestovateľa. 
Oddych na pláži pri margarite. No sprievodca 
vám odkryje aj tajomstvá nočného Acapulca 
s vôňou tequily. Trúfnete si? Budeme na hlav-
nom námestí jediní turisti, ktorí ochutnajú 
horchatu? Skokani z La Quebrada sa z úrovne 
12. poschodia vrhajú do úzkej zátoky a riskujú 
svoje životy. Uvidíme ich!

 Uvidíme Popocatepetl? Zastávka pri naj-
väčšej svetovej pyramíde v CHOLULE, na kto-
rej vrchole Španieli po dobytí územia postavili 
kostol. Prejdeme sa po tajomných a dodnes 
úplne neobjasnených tuneloch v jej útrobách. 
Skúsite tradičnú kuchyňu kombinujúcu mäso 
a čokoládu? Chilli con carne vymysleli v USA, 
toto je Mexiko. Náš sprievodca vás zorientuje. 
Prechod legendárnym územím, kde údajne 
vyčíňa mýtické zviera nazývané chupacabra, 
aj prériou s desaťmetrovými kaktusmi, pri 
ktorých stojíme exkluzívne iba my. Príchod 
do koloniálnej Oaxacy. Mexický hamburger 
od nášho kamaráta alebo si dáte radšej zumo 
verde, plný vitamínov a antioxidantov?

   Pešia prehliadka mesta OAXACA 
s príjemnou klímou večnej jari (1500 m.n.m. 
Najmexickejšie mesto cesty. Vyzerala by takto 
Kuba, keby tam neprišla revolúcia? Obrázky 
z typického mexického stromu Amate. Systém 
zavodňovania mesta, rodný dom Benita Juaré-
za a možno aj hudobný festival. V čokoládovni 
si ukážeme, ako sa spracúvajú kakaové bôby, 
na čo sa používali a dokonca vyskúšame, aj 
ako chutia! Lúčne koníky – chiapulines. A čo 

Prechod legendárnym 
územím, kde údajne vyčíňa 
mýtické zviera nazývané 
chupacabra, aj prériou 
s desaťmetrovými kaktusmi, 
pri ktorých stojíme 
exkluzívne iba my.
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a legendárnym morom – modrý Karibik. Relax 
v hoteli podľa vášho výberu s možnosťou all 
inclusive. Zaslúžený oddych po našom puto-
vaní. Relaxovať budeme na mayskej riviére, 
ktorá sa tiahne od Cancúnu až po Playa del 
Carmen. 4 noci na brehu Karibiku.

           Prešli sme 12 mexických 
štátov. Zaslúžený odpočinok na bielych plážach 
Karibského mora. Požičiate si vodný skúter, 
vydáte sa na Isla de Mujeres a budete šnorch-
lovať? Nechajte si poradiť od nášho skúseného 
sprievodcu a násavajte Mexiko so všetkým, 
čo k tomu patrí. Zábavychtivým odporučíme 
legendárne kluby, kde zaplatíte jednu cenu 
a pijete, čo chcete a koľko chcete celú noc. 
Dobré, nie? Relax na pláži a možnosť fakul-
tatívnej návštevy mesta TULUM a tajomných 
podzemných riek cenotes. Celodenný výlet, kde 
máte možnosť navštíviť poslednú pyramídu na 

našej ceste. Miestni ľudia túto oblast nazývajú 
aj ako dovolenková oblasť pre Mayov. Vedeli 
ste, že cenotes tvoria prepojený systém a jed-
nou z teórií je, že ho vytvoril pád meteoritu, 
ktorý spôsobil dobu ľadovú. Nám zima pri 
Karibiku nebude. Ktorý cenote navštívime? 
Na záver dňa vás čaká prekvapenie od BUBO. 
Tak oddychujte! A potom rozlúčka s Mexikom, 
ktoré ste zažili celkom inak. Vy ho skutočne 
poznáte. Odlet a návrat do Európy.

BUBO je najväčším organizátorom zájazdov 
do Mexika od roku 2003. Mexiko je obrovská 
krajina, ktorá ponúka návštevníkom prasta-
rú kultúru, úžasnú stravu (oveľa lepšiu, než 
poznáte z Európy), výborný nočný život a ne-
opakovateľný Karibik.

03 04

05 06

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo 
Lietajúci indiáni

02 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Rytmy hudobníkov mariachis

03 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo 
Dominikánsky kostol s agave

04 foto :  Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Idete do toho?

05 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo   
Láska pred Chichén Itzá

06 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo   
Finále pri Karibiku
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LIETAJÚCI INDIÁNI
Toto je neuveriteľné. Domorodí indiáni sa 
točia vysoko nad vami v  obrovských kru-
hoch. Tento umelecký výkon si vychutnáme 
s tequilou v ruke a pri indiánskej hudbe.

LA QUEBRADA
Zažite to! Skokani sa z vysokánskeho úte-
su vrhajú do úzkej zátoky, kde musia trafiť 
prílivovú vlnu. Keď vylezú po skale späť hore, 
zoznámime vás.

MONTE ALBÁN
Načerpajte kozmickú energiu na mieste, ktoré 
iní turisti míňajú. Sme ďaleko na vrchu, ktorí 
indiáni zarovnali a postavili na ňom pyramídy. 
Tú mágiu miesta cíti aj fyzikálny chemik.

MAYSKÁ RIVIÉRA
Druhý najdlhší koralový útes sveta. Nádherné 
more na záver našej spanilej cesty. Vychut-
návajte ho v hamake z Meridy, ktoré sú vraj 
najkvalitnejšie na svete.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

MEXIKO

Mexico City

Cancún

Acapulco

Cholula
Palenque

Merida

Oaxaca

BUBO+
Pohodlne za mexickou 
kultúrou
Chýrne Acapulco 
aj karibský Cancún
Výborná kuchyňa, 
kvalitná doprava, špičkoví 
sprievodcovia,
Špecialita od najväčšieho 
predajcu Mexika

16 dní od 2 070€ / do 2 200  €

V srdci Mayskej riviéry, v pokojnej 
oblasti Playa del Carmen leží lu-
xusný ⭑⭑⭑⭑⭑ all inclusive hotel 
postavený v osobitom mexickom 
koloniálnom štýle. Zariadenie 
je umeleckým dielom a  lobby 
vyzdobená nádhernými dreve-
nými maskami. Teplý Mexický 
záliv môžete vymeniť za kúpanie 
v obrovskom bazéne dlhom 999 
metrov! Jeden z najväčších na 
svete. O lahodnej kuchyni netreba 
pochybovať, využite aj množstvo 
športových aktivít. Hotel patrí 
medzi najobľúbenejšie rezorty 
klientov BUBO v Mexiku.

Iberostar 
Paraiso Beach
⭑⭑⭑⭑⭑

Mexiko

09. 11. 2018 → 24. 11. 2018
25. 01. 2019 → 09. 02. 2019
08. 02. 2019 → 23. 02. 2019
22. 02. 2019 → 09. 03. 2019
22. 03. 2019 → 06. 04. 2019
08. 04. 2019 → 23. 04. 2019
23. 04. 2019 → 08. 05. 2019
15. 07. 2019 → 30. 07. 2019
30. 07. 2019 → 14. 08. 2019
04. 10. 2019 → 19. 10. 2019
18. 10. 2019 → 02. 11. 2019
01. 11. 2019 → 16. 11. 2019

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL V CANCUNE
550 € osoba / 4 noci

⭑⭑⭑⭑+ 
HOTEL V CANCUNE
295 € osoba / 4 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
do Mexico City a späť 
v economy class
BUBO sprievodcu počas 
poznávacieho programu
prepravu klimatizovaným 
autobusom počas 
celého zájazdu na 
exkluzívnej báze
14 x ubytovanie v hoteloch 
strednej triedy ⭑⭑⭑ 
–⭑⭑⭑⭑ v dvojposteľových 
izbách pre dve osoby
program podľa popisu
všetky letiskové 
transfery v Mexiku
všetky cestné poplatky 
a miestne dane
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

Letiskové poplatky, stravu, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií, fakultatívne 
výlety, prepitné, osobné 
výdaje

Business Class
od 2 670 €
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Mayovia vytvorili mocné a mysteriózne impérium, ktoré 
sa ťahalo cez južné Mexiko, Guatemalu, Belize a Honduras. 
Cestovnaím po ich „ríši“ spoznáme ich ukryté poklady – fantastické 
mestá, pyramídy a chrámy. Tieto neuveriteľné architektonické 
skvosty dodnes hypnotizujú archeológov. Zvyšky tejto civilizácie 
sú viditeľné vo zvykoch, jazyku a oblečení indiánskych kmeňov. 
Ríša Mayov je jednou z najľahších ciest späť v čase.

     Odlet a prílet do Cancúnu. Pobrežie 
Karibiku a pravlasť legendárnych Mayov. Ráno 
nás čaká jediná pyramída na brehu mora, 
TULUM a začneme našu mayskú exkurziu. 
Pokračujeme do Belize – najoriginálnejšej 
a najfarebnejšej krajiny amerického konti-
nentu. BELIZE CITY – najväčšie mesto krajiny. 
Prečo sme tu a kde sú turisti? Sprievodca 
vám priblíži svojský miestny život. Vedeli ste, 
že miestne pivo patri k najlepším v Amerike? 
Celodenná prehliadka Belize City.

 Pokračujeme do hlavného mesta – BELMO-
PANU, najmenšieho hlavného mesta na svete. 
Viete, ako vyzerá najkurióznejšia budova par-
lamentu? Pokračujeme do predkolumbovského 
mesta XUNANTUNICH. Z vrcholu hory bájneho 
mayského mesta uvidíme Belize aj Guatemalu. 
Prechádzame do Guatemaly. Sme na čarovnom 
koloniálnom ostrove FLORES.

 TIKAL. V mayskej ríši už nič monumen-
tálnejšie nenájdeme. Najvyššie pyramídy 

dosahujú až 70 metrov, minimum turistov 
a stovky kilometrov národného parku Tikal. 
Značka Pozor, jaguár! Vitajte v srdci stre-
doamerického pralesa, džungľa EL PETÉN. 
Poobede možnosť plavby na člne na jazere 
Petén Itzá. Vychutnáme si dosýta miestnu 
skvelú kuchyňu.

 Odchod na juh do Rio Dulce. Pozrieme sa, 
ako žijú a podnikajú domáci v domoch na koloch 
na rieke, predstavíme si miestne termálne pra-
mene, prírodnú saunu a parnú jaskyňu. Vezmite 
si baterky. LIVINGSTON je mesto kreolov, Ga-
rifúnov, Karibov bez kontaktu s vnútrozemím. 
Najlepšia garifúnska polievka z  morských 
plodov sa podáva práve v Livingstone! Sme 
opäť pri Karibiku. Inak, ktorý rum je najlepší 
v Guatemale? Večerný príchod do koloniálneho 
mesta COPAN v Hondurase.

 Copan s najdetailnejšími reliéfmi v mayskom 
svete, so sochami a úchvatným schodiskom. 
Popoludní fakultatívne na koňoch do miestnych 

 AMERIKA

hor, kde uvidíme indiánov v autentickom pro-
stredí. Večerné posedenie na terase hotela 
a očarujúca atmosféra koloniálneho mesta.

 Santa Rosa de Copan, typická scenéria 
provinčného mestečka ukrytého v horách. Pre-
dieranie sa serpentínami s dokonalými scené-
riami a príjemnou klímou, oblasť známa svojimi 
špičkovými cigarami. Pokúsime sa vstúpiť do 
miestnej fabriky na cigary. Popoludní prechod do 
El Salvadoru a prestávka v umeleckom mestečku 
La Palma, plnom remeselného umenia, tak ty-
pického pre El Salvador. Vyskúšame miestne tra-
dičné jedlo – pupusas. SAN SALVADOR mesto 
v tradičnom latinskoamerickom prevedení. Už 
pohľad z autobusu vyráža dych. Poďte sa po 
San Salvadore prejsť! Večer príchod na pláže 
Pacifiku s čiernym vulkanickým pieskom.

 Po dňoch cestovania a spoznávania si mô-
žeme vychutnať miestne pláže Majahual, Tunco 
či Sunzal. Na promenáde možno ochutnáme 
čerstvých homárov a iné plody mora. Široký 
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Ríšou Mayov
BELIZE • HONDURAS • SALVADOR • GUATEMALA
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výber morských živočíchov sa zváža na miestne 
mólo skoro ráno a stojí za to si privstať. Štedrý 
El Salvador a západ slnka nad Pacifikom.

 Odchod na hranicu s Guatemalou. Cestou 
sa osviežime čerstvými ananásmi. Panoráma 
hlavného mesta GUATEMALA CITY. Autentic-
kosť v priamom prenose. Minimum turistov, 
maximum poznania. Pouliční umelci, priateľská 
atmosféra a prekonávanie mýtov o nebezpeč-
nosti Strednej Ameriky. Oddych na horskom 
salaši a ochutnávka miestnej bravčovej šunky. 
Salaš v Guatemale? Presvedčte sa!

 Prebudenie v  raji. Panajachel a  jazero 
ATITLAN. Celodenný výlet, plavba po jazere, 
krátky trek, jazero, sopky, tradičné suveníry. 
Návšteva piatich mestečiek na brehu jazera 
a tradičné tuktuky. V každom meste sa ho-
vorí iným jazykom a tradičný kroj u domácich 
nesmie chýbať ani pri práci. Guatemala je 
najfotogenickejšia krajina regiónu.

 Doobedňajší relax a odchod smer AN-
TIGUA: bývalé hlavné mesto na svahoch le-
gendárnej sopky Vulcan de Agua. Kto nebol 
v Antigue, nebol v Guatemale. Najobľúbenejšie 
mesto v krajine len ťažko nájde konkurenciu 
na kontinente. Bohaté koloniálne dedičstvo, 
desiatky bazilík, útulných reštaurácií a jadeit 
na každom kroku. Výstup na horu nad mestom 
a nádherná panoráma.

 Ranný odchod na sopku PACAYA. Aktívna 
sopka pripomína mesačnú krajinu. Vyjdeme 
na sopku pešo či na koni? Nezabudnuteľným 
zážitkom je prechádzať sa po teplých lávových 
kameňoch. Poobede dostatok času na mesto 
Antigua a jeho magickú atmosféru.

 Rozlúčka, odlet a prílet domov.

02

03

Najlepšia 
garifúnska polievka 
z morských plodov 
sa podáva práve tu!

04

BUBO+
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Belize
Najkrajšie mayské pamiatky 
v 4 štátoch Strednej 
Ameriky
Treking pralesom, plavby 
loďou a výstup na aktívnu 
sopku
Kúpanie v 2 oceánoch, 
jazerách, lagúnach, riekach 
a jaskyniach

15 dní

od 2 850 €
do 3060 €

CENA NEZAHŔŇA
Stravu, letiskové poplatky, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií, fakultatívne 
výlety a aktivity

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
Cancunu a späť 
z Guatemala City 
v economy class
BUBO sprievodcu
prenajatú dopravu počas 
celého pobytu s Vašim 
šoférom
ubytovanie v hoteloch 
strednej triedy (miestne 
⭑⭑⭑ –⭑⭑⭑⭑) v izbách 
pre dve osoby
poznávací program podľa 
popisu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
letiskové transfery 
v Mexiku a Guatemale

08. 03. 2019 → 22. 03. 2019
24. 04. 2019 → 08. 05. 2019
29. 07. 2019 → 12. 08. 2019
18. 10. 2019 → 01. 11. 2019
15. 11. 2019 → 29. 11. 2019

TERMÍNY

HONDURAS

GUATEMALA

Copán

San Salvador

Belmopan

Atitlán

Belize City

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo 
Pastierka oviec Vacilia Mendoza

02 foto :  Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Dievčatko nesie brata v dedinke 
Santa Maria de Jesus

03 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo   
Copan - pamiatka  UNESCO 
v Hondurase

04 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Pyramídy a zeleň, Honduras
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Štyri exotické krajiny, ktoré sú na Slovensku stále 
populárnejšie. Tento zájazd predstavuje ideálnu 
dovolenkovú kombináciu. História v Guatemale, príroda 
v Nikarague, moderný eko turizmus v Kostarike a biznis 
svet v Paname. Od pobrežia Tichého oceánu až po 
Karibik na vás čakajú zážitky a poznanie nového sveta.

 Odlet a prílet do hlavného mesta Nika-
raguy, Managuy. Poďme po stopách Sandina 
a známej revolúcie, ktorá sa podobala tej 
kubánskej. Kto bol vlastne Sandino a kto bol 
Somosa? Návšteva miestneho malecónu. Ni-
karagua je pripravená presvedčiť nás, že má 
čo ponúknuť, a mnohí ju označujú za klenot 
Strednej Ameriky.

   Po kvalitných cestách sa presunieme 
z druhého najväčšieho mesta v Strednej Ameri-
ke do koloniálnej GRANADY. Granada tradične. 
Ráno na konskom povoze, výlet loďkou okolo 
ostrovov na druhom najväčšom jazere v La-
tinskej Amerike. Jazero NIKARAGUA. Poobede 
nazrieme do jedného zo siedmych legendár-
nych otvorov do pekla a pokúsime sa vstúpiť 
do lávových tunelov na úpätí vulkánu, kde 
často vidieť tarantuly. Neminieme ani známy 
trh. Národný park MOMBACHO. Prejdeme sa 
okolo kráterov a uvidíme aj následky explózií. 
Viete, čo je to implozívny kráter? Povieme si 
všetko o miestnej flóre, faune, endemitoch. 
Uvidíme aj leňochoda? Bohatá príroda a skvelá 

káva. Kávu z miestnej plantáže samozrejme aj 
ochutnáme a potom si fakultatívne pozrieme 
kávové plantáže z vtáčej perspektívy prostred-
níctvom závesnej lanovky, ktorú milujú deti aj 
seniori. Ochutnajte skvelý miestny včelí med. 
Večer odpočinok v Granade.

 Odchod z Granady. Čaká nás ostrov Ome-
tepe a  jeho dve sopky. Aktívny Concepcion 
a spiaci Maderas. Múzeum miestnej pred-
kolumbovskej kultúry. Kto tu žil a prečo si 
vybral ostrov OMETEPE? Punta Jesus Maria 
s naplavenými, tisíce rokov starými úlomkami 
keramiky a nezabudnuteľný výhľad na ostrovné 
vulkány. Ojo de Agua: lagúna s liečivou vodou 
zláka aj ľudí, čo sa neradi kúpu. Brehy jaze-
ra Nikaragua sú ako stvorené na kúpanie vo 
vlnách sladkého mora. Trajektom do RIVAS. 
Alternatívna večerná návšteva u miestneho 
odborníka na holenie.

     Odchod na hranice s Kostarikou. 
Príchod do najekologickejšej krajiny sveta. 
Priehrada ARENAL je najväčšou vodnou 

 AMERIKA

plochou v krajine. Nádherné scenérie nás 
zavedú do mesta LA FORTUNA. Najfotogra-
fovanejší 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 Kosta-
riky vystrieda pohoda večerných sopečných 
termálnych prameňov. Presun do hlavného 
mesta Kostariky San José. Hlavné mesto 
Kostariky SAN JOSE, downtown a koloniálna 
architektúra a príjemné múzeum zlata. Poo-
bede preletíme do Panamy. PANAMA CITY. 
New York Strednej Ameriky alebo mesto, kde 
sa zdanlivo všetko točí okolo prieplavu. Nie 
je to však tak.

 Celodenná prehliadka Panama City, hlav-
ného mesta Panamy. Panama City je elegant-
ným a prosperujúcim centrom bankovníctva, 
obchodu a dopravy. Historické mesto Panama 
City, pamiatka zo zoznamu UNESCO má dve 
časti, starú Panamu zo 16. storočia a o čosi 
novšiu koloniálnu. Nenecháme si ujsť Katedrálu 

01

Banánové republiky
GUATEMALA ∙ NIKARAGUA ∙ KOSTARIKA ∙ PANAMA

190 —— katalóg 2019



svätého Jozefa, ktorú ako jedinú ušetril legen-
dárny pirát Morgan. Múzeum Panamského 
prieplavu a Mi Pueblito, skanzen na západnej 
strane mesta, známy predajom tradičných 
ručne vyrábaných výrobkov a tradíciami Kunov, 
ktorí patria medzi pôvodné indiánske etni-
ká Panamy. Večerná prechádzka modernou 
Panamou a budova, odkiaľ unikli legendárne 
panamské dokumenty!

 V tesnej blízkosti hlavného mesta leží naj-
dostupnejší dažďový prales Panamy, národný 
park Soberanía. Množstvo cestičiek priam 
vyzýva na krátku prechádzku a na asi hodinovú 
sa vyberieme aj my po Sendero El Charco. 
Umelé jazero Lago Gatún tvorí najväčšiu časť 
Panamského prieplavu a je najväčším jazerom, 
aké kedy vytvorila ľudská ruka. Vydáme sa na 
cca. dvojhodinovú plavbu po rieke Chagres t.j. 
po Panamskom prieplave, počas ktorej bude-
me pozorovať krásnu prírodu, ale aj mamutie 
lode, ktoré plávajú Panamským prieplavom. 
Ten je najvýznamnejšou vodnou cestou na 
svete. Tento zázrak techniky je dlhý 80 km 
a tiahne sa z Panama City na pobreží Tichého 
oceánu až do Colónu na pobreží Atlantiku. 
Nezabudneme ani na vyvýšené miesto nad 
plavebnou komorou Miraflores, odkiaľ budeme 
pozorovať zoraďujúce sa lode. Po panameric-
kej diaľnici pokračujeme do nášho plážového 
rezortu. Večer sa už okúpeme v Tichom oceáne 
a budeme si užívať výhody all inclusive. Hotel 
v základnej cene zájazdu je Royal Decameron 
Beach Resort so službami all inclusive.

         Relax all inclusive na piesko-
vých plážach Pacifiku.

   Odlet a prílet domov.

02

03

Spustíte sa cez 
dve doliny na 
kilometer dlhom 
lane? Nechajte 
sa prehovoriť. 
Toto je bomba.

04

BUBO+
Rozšírte si vašu zbierku 
krajín o exotické krajiny 
mezoameriky
Aktuálne najpreferovanejšie 
krajiny slovenských 
cestovateľov
Treking pralesom, exotické 
plavby loďou, aktívne sopky, 
rôzne pláže
Kúpanie v dvoch oceánoch, 
jazerách, lagúnach, riekach 
a jaskyniach

16 dní

od 2 690 €
do 2800 €

CENA NEZAHŔŇA
ostatnú stravu, letiskové 
poplatky, vstupné do 
pamiatok a atrakcií, 
fakultatívne výlety 
a aktivity, osobné výdaje

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
Managuy a späť z Panama 
City v economy class
prelet San José → Panama
BUBO sprievodcu
raňajky a 3 x all inclusive
prenajatú dopravu počas 
celého pobytu s Vašim 
šoférom
10 x ubytovanie v hoteloch 
strednej triedy (miestne 
⭑⭑⭑ –⭑⭑⭑⭑) v izbách pre 
dve osoby
poznávací program 
podľa popisu
letiskové transfery 
v strednej Amerike 

21. 03. 2019 → 01. 04. 2019
06. 05. 2019 → 17. 05. 2019
11. 08. 2019 → 22. 08. 2019
31. 10. 2019 → 11. 11. 2019
28. 11. 2019 → 09. 12. 2019

TERMÍNY

NIKARAGUA

KOSTARIKA

PANAMA

Granada
Ometepe

San José

Playa
Blanca

Panama City

Managua

01 foto : ARCHÍV— bubo 
Tropický prales v Kostarike 

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Karamelizované jabĺčka

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Odvážite sa skočiť aj vy?

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Na hlavnom námestí v Antigue
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Galapágy sú sen. Tajomné ostrovy bez luxusných
reštaurácii a hotelov, omnoho bližšie k rovníku než Havaj 
či Tahiti. V mori tu plávajú tulene, tučniaky a veľryby. 
Absolútne výnimočné miesto – prírodné laboratórium.

 Odlietame 1000 km do hĺbky Tichého 
oceánu. Vzdialenosť, ktorú iné živočíchy 
nevedeli prekonať, a preto Galapágy ostali 
takým výnimočným miestom. Šesťtisíc met-
rov vysoké sopky vystriedajú nedozerné vody 
Tichého oceánu. Na našej planéte zostalo 
už iba veľmi málo miest, ktorých sa ľudská 
ruka prakticky nedotkla. Pod nami sa z tma-
vomodrého oceánu vynorí čierny vulkanický 
ostrov Baltra a my pristávame. Nasadneme 
na naše prenajaté džípy, batožinu naložíme 
dozadu a naši šoféri po prekvapivo dobrých 
cestách stúpajú hore na sopku. Okolo nás 
je zrazu zeleň a my dávame pozor, aby sme 
nezrazili korytnačku obrovskú – na tomto 
ostrove sa ich nachádza najviac na celých 
Galapágoch. Naobedujeme sa v najlepšej 
reštaurácii mesta, kde máme rezervovaný 
stôl hneď pri okne. Čerstvé ryby, ceviche, 
tamarindový džús či caipirinha. Večer sa 
prejdeme suvenírovými obchodíkmi, zasta-
víme v bare a nafotíme si z vtáčej perspek-
tívy húf žralokov, ktoré lovia malé rybičky 
v nasvietenom prístave.

 Kamenným chodníkom medzi stovkami 
obrovských kaktusov prichádzame na miesto, 
ktoré nás uvedie do problematiky ostrovov. 
Prečo sú Galapágy také známe? Život Charlesa 
Darwina a čo ho na Galapágoch uchvátilo. 
Chceme si pozrieť kostru najväčšej veľryby 
sveta a celé múzeum v Darwinovom centre. 
Chceme vidieť uštkatce, loviť pelikány a po-
tom skočiť na pláž. Hodinová prechádzka 
po najkrajšej pláži ostrova a zrejme aj celých 
Galapág. Bielučký piesok a modré more. Ab-
solútne unikátny zážitok – v mori vidíte plávať 
jaštery – iguany. Keď Charles Darwin uvidel 
plávajúce iguany, pochopil, že tieto zvieratá 
sa prispôsobili okolitým podmienkam, ktoré 
sú na Galapágoch unikátne. A keď to takto 
zreteľne vidieť na odľahlých Galapágoch, tak 
to musí platiť aj inde – dovolil si zauvažovať 
Darwin a zmenil svet. Všetko si vysvetlíme. 
Berieme si plavky a okuliare a ak budeme 
mať šťastie, tak si s  iguanami zaplávame. 
Tu sa skupina rozdelí na tých, ktorí budú za 
poznaním Galapág vyrážať z hotela, a na tých, 
ktorí vyrazia na okruh katamaranom.

 AMERIKA

Každým dňom sa prispôsobujeme okolitým 
podmienkam. Neprežijú tí najväčší a najsilnejší, 
ale tí, ktorí sa čo najlepšie dokážu prispôsobiť 
okolitým podmienkam.

 Tortuga Bay a  jej pláže Playa Brava 
a Playa Manda. Po nádhernej bielej pláži pät-
násť minút kráčame vo vode bosí s topánkami 
v ruke. Vajíčka korytnačiek a zelený mangrový 
lesík, pod ktorým sa vždy (čo sem desať rokov 
chodíme) vyhrievajú morské iguany. Všímajte 
si ich chvosty prispôsobené plávaniu. Naučíte 
sa rozlišovať samca s veľkými ostňami na 
chrbte a hlave od samičiek. Pokojná lagúna 
na Playa Manda, kde môžete kajakovať, či si 
v bezpečí zaplávať, šnorchlovať v pokojnej 
vodičke. Často tu vidieť morské korytnačky 
či plávať raje a zvláštne vtáky, ktoré máme 
v BUBO radi – volajú sa Booby. Tí, čo na 
objavovanie Galapág vyrážajú z hotela, si 
zabezpečia výlety v našej partnerskej ces-
tovnej kancelárii, alebo inak. Na privátnom 
katamarane sa presúvate z ostrova na ostrov, 
zo zátoky do zátoky.

01

Galapágy 
prírodné laboratórium

GALAPÁGY

NOVÝ PROGRAM
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 Stále viac spoznávame ostrovy Charle-
sa Darwina, najmenších tučniakov na svete, 
hniezdiská vtákov a mnoho iných druhov zvie-
rat v panenskom prostredí, plavba Tichým 
oceánom okolo rovníka v tropickom raji malou 
privátnou loďou s dvojposteľovými kajutami 
a plnou penziou. Kúpanie, príroda a obmedzený 
počet ľudí, ktorí môžu tieto ostrovy navštíviť. 
Navštívime viaceré z ostrovov ako Genovesa, 
Espanola, Bartolomé či San Cristóbal. V cene 
plavby je plná penzia včítane vody, kávy, čaju, 
bilinguálny špecializovaný sprievodca. Počas 
dňa sa vyloďujeme z  lode dvakrát do dňa. 
Každý jeden ostrov je iný, na každom sa nachá-
dzajú iné živočíchy. Na niektorých zastávkach 
sa nevychádza na ostrov, ale sa plaví na tie 
najlepšie miesta na šnorchlovanie. Tu môžete 
plávať s tučniakmi či tuleňmi s tropickom ak-
váriu plnom rybičiek. Galapágy sú jedinečný 
raj a kúsok nedotknutej prírody na planéte 
Zem. Galapágy vás môžu inšpirovať rozmýšľať 
o svete inak.

 Posledný slaný nádych, transfer na letisko 
a odlet späť na kontinent Južná Amerika. Na 
Galapágoch ste boli malá skupina s veľkým 
srdcom.

02

03

Neprežijú najväčší 
a najsilnejší, ale 
tí, ktorí sa dokážu 
prispôsobiť 
podmienkam.

04

BUBO+
Predĺžili sme pobyt 
o jednu noc
Hotel alebo katamaran? 
Teraz si môžete vybrať
BUBO je na Galapágoch 
10 rokov
Ponúkame aj luxusné jachty 
(od 15 000 € / os)
Spojte si Galapágy s Machu 
Picchu či stopovaním Narcos

5 dní

od 1 360 €
do 2 760 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
vstupný poplatok, 
alkoholické nápoje, 
medzinárodnú letenku, 
slovenského sprievodcu

CENA ZAHŔŇA
Letenky na Galapágy 
a späť
INGALA: karta potrebná 
na vstup na Galapágy
Transfer 4x4 krížom celý 
ostrov do Puerto Ayora
Ubytovanie v ⭑⭑⭑ hoteli 
s raňajkami
Vstup do Darvinovho 
centra, všetko vstupné 
do národných parkov
Transfer na konci 
Galapágoch späť na 
letisko
a)  4 noci v hoteli: 

⭑⭑⭑ hotel s raňajkami
b)  3 noci katamaran: 

plná penzia 
výsadky na zodiakoch 
s naturalistom 

10. 02. 2019 → 14. 02. 2019
14. 03. 2019 → 18. 03. 2019
27. 02. 2019 → 03. 03. 2019
31. 03. 2019 → 18. 04. 2019
14. 07. 2019 → 22. 07. 2019 
01. 05. 2019 → 05. 05. 2019
18. 07. 2019 → 22. 07. 2019
04. 08. 2019 → 08. 08. 2019
07. 10. 2019 → 11. 10. 2019
24. 10. 2019 → 28. 10. 2019 
10. 11. 2019 → 14. 11. 201917. 03. 2019 → 21. 03. 2019

22. 04. 2019 → 26. 04. 2019
05. 05. 2019 → 09. 05. 2019
25. 07. 2019 → 29. 07. 2019
13. 11. 2019 → 17. 11. 2019

TERMÍNY

TERMÍNY S KOLUMBIA 5K

EKVÁDOR

Galapágy

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Tento uškatec ani nemá 
slovenské meno

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Leguán morský

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Na pohodlnej lodi do 
chráneného sveta

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Nezabudnuteľný každý krok

POZNÁMKA
Prírodný poklad planéty 
Galapágy za výnimočnú cenu. 
Platí len pri kombináciach 
s našimi zájazdmi Peru, 
Bolívia a Kolumbia 5K. 
Spojte si návštevu Galapág 
s poznaním Kolumbie, Peru 
či Bolívie.
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 Odlet z  Európy cez Atlantický oceán. 
Pristávame štyri stupne od rovníka vo výške 
2640 m na najlepšom letisku Južnej Ameriky, 
v treťom najvyššie položenom hlavnom mes-
te sveta. BOGOTA: transfer do absolútneho 
centra, do hotela, ktorý sme pre vás vybrali 
na základe našich osobných skúseností. Ko-
lumbia sa vám hneď bude páčiť a vy uvidíte, 
že ste v jednej z najvyspelejších častí Latinskej 
Ameriky.

 Po kvalitných raňajkách a rannej kávič-
ke sa vydáme na prehliadku hlavného mesta 
s dotiahnutou dramaturgiou. Začneme ces-
tou zubačkou na najsvätejší vrch Monserrate. 
Z výšky 3200 m budeme mať hlavné mesto 
Kolumbie ako na dlani a z vtáčej perspektívy vás 
zorientujeme. Južne sú chudobné štvrte, na se-
vere bohaté, na západe pri letisku žije stredná 
trieda. S BUBO prejdete všetky 3 časti – rozdiel 
v kvalite prehliadky je markantný! Ochutnáte 
čaj z lístkov koky? Pomáha pri výškovej chorobe. 

 AMERIKA

Okolo paláca, kde žil revolucionár Simon Bolívar, 
na námestie Plaza Bolívar. Hlavná katedrála je 
najstaršou budovou námestia. Casa de Nariňo 
je sídlom prezidenta, v Capitolio zasadajú obi-
dve komory parlamentu. Najkrajšou budovou 
je Palác Liévano a najzaujímavejší príbeh má 
budova Justičného paláca, ktorý v roku 1985 
napadli marxistické jednotky M-19 platené 
Pablom Escobarom. Prechádzame historickou 
štvrťou La Candelaria, kde Bogota vznikla. 
Tu sídlila protidrogová jednotka a práve túto 
budovu dal pred 30 rokmi vyhodiť do vzduchu 
Pablo Escobar. Obed na najkrajšom mieste 
v starej Bogote. Biely kostol so sochou Padlého 
Krista, ktorá má vraj magickú a liečiteľskú 
moc. Múzeum Botero vzdáva hold modernému 
maliarovi a sochárovi, kolumbíjskemu géniovi. 
Jeho tučné diela sa predávajú dnes za milióny. 
Múzeum zlata je tým najlepším svojho druhu 
na svete. Rozprávanie o legendárnom jazere 
pokladov Eldorado, kvôli ktorému dobrodru-
hovia riskovali život.

NOVÝ PROGRAM

Kolumbia patrí právom medzi najkrajšie 
krajiny na svete. Scenérie pre každú chuť. 
Zelená džungľa, vysoké Andy s lahodnou kávou, 
kultúra, fascinujúce pamiatky a pohodové 
karibské pobrežie. Značne sme rozšírili program, 
zredukovali sme presuny na minimum a máme 
čas sa venovať zážitkom naplno.

Kolumbia 5K
KOLUMBIA

Kolumbiu som vždy vnímal 
ako krajinu najkrajších 
smaragdov. Tento pohľad 
je však v porovnaní s tým, 
čo všetko táto neskutočne 
kontrastná krajina ponúka, 
a čo sme v nej mohli - aj 
vďaka BUBO zažiť - len 
nepatrným zlomkom jej 
neuveriteľného potenciálu

Ivan
Mikuš
generálny riaditeľ 
mikuš diamonds
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 Prehliadka Cartageny. Vložte si do foto-
aparátu novú kartu. Mesto je neuveriteľne 
fotogenické. Z Bocagrande, ktoré prezývajú 
malé Miami, sa presunieme k symbolu mes-
ta Torre del Reloj. Vojdeme bránou v 11 km 
dlhých hradbách do starého mesta a padne 
nám sánka. Na námestí Plaza de los Coches 
sa predávali otroci a doteraz sa tu jazdí na 
kočoch ťahaných koňmi. Presunieme sa na 
Plaza de la Aduana, kde bolo uložené naj-
väčšie bohatstvo mesta. Nádherný dom 
piráta Francisa Drakea, ktorý mesto dobyl, 
no nevypálil a tak tá nádhera pre nás ostala. 
Prechádzame sa magickým mestom a cítime 
sa ako v románoch Gabriela Garciu Márqueza, 
nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, ktorý 
Cartagenu miloval. Už chápete magický re-
alizmus, povery, legendy, ktoré tu ožívajú na 
každom kroku. Všetko je silnejšie, farebnejšie, 
voňavejšie! Nádherná katedrála, následne 
budova, kde vyhlasujú Miss Colombia. Palác 
inkvizície je najkrajšou budovou mesta. V mes-
te je mnoho kaviarničiek, zmrzlinárni, butikov 
a aj týmto pripomína Florenciu. Všetko je 
veľmi vkusné a kvalitné. Reštaurácie sú skvelé 
a niektoré majú michelinské hviezdy, či v nich 

02

oficiálne sa volá: Zona Cafetera. Uvidíme, ako 
rastie, ktorá je zrelá, ako sa trhá a ochutnáme 
tú najlepšiu kávu Kolumbie z provincie Quindio. 
Poslednou superatrakciou dňa bude návšteva 
malilinkého mestečka, kde zastal čas a žil tu 
Juan Valdéz, typický Kolumbijčan, ktorý odetý 
v ponče na mulici nosí cez Andy vrecia s kávou. 
Vyjdeme na vyhliadku nad Salento. O tomto 
mestečku ste doteraz nepočuli, no mnohí ho-
voria, že toto je najkrajší kolumbijský vidiek.

 Ráno prechádzame nedozernými plantá-
žami kávy, slnko vychádza a v diaľke sa črtajú 
kopce Los Nevados. Táto nádherná oblasť je od 
roku 2011 pod patronátom UNESCO. Odlieta-
me do druhého najväčšieho mesta Kolumbie, 
do mesta večnej jari do Medellinu. CNN po-
pisuje MEDELLIN ako najväčšie prekvapenie, 
bezpečné mesto s najväčším potenciálom pre 
turizmus. Dáte si bandeja paisa v reštaurácii, 
kde jedával Pablo Escobar? Shot rumu Dictator 
alebo Medellin? Dnes spoznáme mesto, odkiaľ 
vládol Medellinský kartel, ideme po stopách 
Narcos. V BUBO poznáme osobne brata Pabla 
Escobara, ktorý patril v osemdesiatych rokoch 
medzi najbohatších ľudí sveta. Čo je pravda 
a čo sú mýty? Medellin je vyhlásený nočnými 
klubmi a unikátnou tanečnou scénou. Mesto 
kultúry a avantgardy.

 Prebúdzame sa v neskutočnom Medelline, 
ktorý je s BUBO vskutku fantastický a bez-
pečný. Išli sme doteraz naplno a je čas trošku 
si oddýchnuť. Opäť nasadáme do lietadla 
a odlietame ku Karibiku. Pristávame v najkraj-
šom meste Kolumbie, v kolumbijskej Florencii 
– CARTAGENA. Doteraz sme sa stretávali 
najmä s belochmi a mesticami, teraz rapídne 
narástol počet černochov. Ako keby sme boli 
v inej krajine. Hory vystriedali trópy a teploty 
sú 30 stupňov. Hodíme sa do vĺn Karibiku.

 Dnes sa k Eldorádu vypravíme. Pohybujeme 
sa v nádhernej prírode. Navštívime rekon-
štrukciu indiánskeho dreveného domu, odkiaľ 
vychádzal náčelník El Dorado k svätému jazeru. 
A následne pôjdeme po jeho stopách. S domo-
rodou indiánkou pomaly stúpame až na rímsu 
jazera, v ktorom sa našlo mnoho pokladov. 
Tu prebiehal rituál s náčelníkom pokrytým 
zlatým prachom a práve tu sa hádzali do ja-
zera drahokamy a zlaté predmety. Tu vznikla 
legenda o Eldoráde a vy už viete čo El Dorado 
je. Soľné bane Zipaquira sú miestom zázrakov. 
V hĺbke 120 metrov nájdeme monumentálnu 
katedrálu zo soli. Kryštálové lustre, vstupy 
pre hriešnikov, katedrála je fascinujúca aj pre 
neveriacich. Cez Zona Rosa smerujeme späť. 
Už viete čo je to FARC, čo sú to kolumbijské 
kasty, ktorá je najdrahšia privátna univerzita 
a recept na hustú polievku ajiaco, ktorá je 
národným jedlom tejto oblasti a ktorá sa varí 
s troma druhmi zemiakov. Pili ste už čokoládu 
so syrom? Džús z ovocia lulo či guanabana? 
Máme pre vás desiatky pikošiek, dozviete sa 
súvislosti! Burundanga – droga pravdy, ktorú 
kedysi používali indiáni Muisca, dnes ju sypú 
v baroch neskúseným turistom do nápojov. 
A následne do barov zájdeme. No nemusíte sa 
báť. S BUBO je Kolumbia absolútne bezpečná!

 Kolumbia je raj. Skoro ráno odlietame do 
centra Ánd. V diaľke vidíme zasnežené päťtisí-
covky, no okolo nás je tropická hustá sýtozelená 
príroda. Nasadáme do farebných fotogenických 
džípov (Willys) z druhej svetovej vojny a vyrá-
žame do hôr, do údolia Cocora s úchvatnou 
prírodou, najvyššími palmami na svete, orchi-
deami a kolibríkmi. Prechádzame tropickým 
rajom územím indiánskeho kmeňa Quimbaya. 
Najvyššia palma na svete – vosková palma – 
má neuveriteľných 65 až 80 m. Okolo kmitajú 
krídlami malilinké kolibríky. Sme v regióne kávy, 

V BUBO poznáme 
osobne brata Pabla
Escobara, ktorý patril 
v osemdesiatych rokoch
medzi najbohatších ľudí 
sveta. Čo je pravda
a čo sú mýty?
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varia celebritní kuchári. Západ slnka budeme 
pozorovať na hradbách. Slnko zapadá do 
teplého Karibského mora, kolumbijská vlajka 
sa hrdo trepoce v teplom vzduchu, všade vône, 
farby, pohoda.

 Oddych na plážach Karibiku. Zaslúžený 
relax. Keď dostanete chuť, prejdete sa po pláži 
dvadsať minút do starého mesta, alebo pôjde-
te päť minút taxíkom. Vyskúšate autobus plný 
zábavy? Za jednotnú cenu (cca 15 eur) jazdíte 
vyhliadkovým autobusom a pijete (rum, pivo, 
cola) tri hodiny, koľko vám hrdlo ráči – zažite 
Chiva party! V cene aj vstup na diskotéku. 
Alebo vyrazte luxusnou motorovou jachou na 
karibský ostrovček v súostroví Rosario. Plážička 
s bielym pieskom a na obed čerstvá ryba. 
Fotografie lode aj pláže nájdete vo fotogalerii 
na našej stránke.

 Toto je váš štvrtý deň pri Karibiku. Posledný 
drink, posledné nákupy suvenírov. Už vás v Car-
tagene každý pozná a v plážovom stánku si 
s boxerskou legendou Bonym tykáte. V Kiosco 
el Bony robia za tri eurá najlepšie ceviche (ma-
rinované ryby v limetkovom náleve) a máte 
to päť minút od vášho hotela. Posledný drink, 
transfer na letisko a odlet do studenej Európy.

 Prílet domov a zdieľanie zážitkov s rodinou 
a priateľmi.

Organizácia:
V samotnej Kolumbii odletíte zo štyroch rôz-
ných letísk a uvidíte naozaj veľa. Zájazd je 
zameraný na zážitky, ktoré iní nestihnú a nedo-
tiahnu. Cesta je pripravená na základe dvadsať 
rokov praktických skúseností s Kolumbiou. 
Ľuboš Fellner v roku 2018 odsprevádzal po 

03 04

05 06

Kolumbii dve skupiny, aby program dotiahol 
na túto úroveň. Veríme, že rozdiel uvidíte! 
Program v Kolumbii si môžete už dnes rozšíriť 
o Panamu alebo Galapágy. S oboma rozší-
reniami máme značné praktické skúsenosti.

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Zipakira. Podzemná katedrála 
postavená zo soli

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Cartagena je mestom lásky 
a magického realizmu.

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Ako slovami opísať túto krásu? 
Miloval ju aj Márquez. 

04 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Najvyššie palmy na svete 
v údolí Cocora.

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Všetko tu rastie lepšie. 
Sára s graviolou 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Kolumbia je aj krajinou kolibríkov. 
Na treku v regióne kávy
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FAREBNÁ CANDELARIA
Prejdite s nami historickú štvrť mesta, to 
najstaršie, čo Bogota má. Všetko je veľmi 
farebné, niečo medzi Olindou a Valparaisom, 
jednoznačne farebné ako La Boca, či Bo Kaap.

VEČERA VO VÄZNICI
Všetky čašníčky, kuchárky, čo krútia mlynčekmi 
na mäso, si tu odkrúcajú trest. Školenia do-
stávajú od celebritného kuchára z Bogoty, 
servírovanie je prekvapivo kvalitné.

ODKAZ MÁRQUEZA
V Cartagene sa cítime ako v románoch nosi-
teľa Nobelovej ceny za literatúru. Už chápete 
magický realizmus, legendy tu ožívajú na 
každom kroku.

PO STOPÁCH NARCOS
Bandeja paisa v reštaurácii, kde jedával Pablo 
Escobar. Mesto, odkiaľ vládol Medellinský kar-
tel. Osobne poznáme brata Pabla Escobara, 
ktorý patril medzi najbohatších ľudí sveta.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Armenia

Medellín KOLUMBIA

Cartagena

Bogotá

BUBO+
Unikátny program 
na vysokej úrovni
Dotknite sa najvyššej 
palmy, ochutnajte top 
kávu a čaj z koky
Zažite Eldorádo, poďte 
po stopách Narcos, 
navečerajte sa vo väznici
5 K = káva, kokaín, 
kolibríky, Karibik 
a Kartachéna

10 dní od 2 030€ / do 2 150  €

Hotel, ktorý patrí do siete spo-
ločnosti Sofitel, leží v  budove 
kláštora zo sedemnásteho sto-
ročia v bezprostrednej blízkosti 
mestských múrov a 600 metrov od 
námestia Plaza Santo Domingo 
Z hotela dýcha história a milovníci 
španielskej koloniálnej architektú-
ry budú nadšení už z prechádzky 
po hotelových chodbách. Izby 
majú výhľad do hotelovej záhrady 
alebo na Karibik, všetky sú vy-
bavené wifi a päťhviezdičkovým 
luxusom. Do 21. storočia vás vráti 
výborné spa, dve reštaurácie, ba-
zény, zbierka umenia a top servis. 
Užite si večerný koktejl v exotickej 
tropickej záhrade hotela. Cena 
na vyžiadanie, odporúčame ná-
ročným.

Sofitel Legend 
Santa Clara
⭑⭑⭑⭑⭑

Kolumbia

08. 03. 2019 → 17. 03. 2019
26. 04. 2019 → 05. 05. 2019
16. 07. 2019 → 25. 07. 2019
29. 07. 2019 → 07. 08. 2019
04. 11. 2019 → 13. 11. 2019

TERMÍNY CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú 
letenku do Bogoty 
a späť z Cartagena 
v economy class
všetky prelety vrámci 
Kolumbie (odlet 
zo 4 rozdielných 
kolumbjských letísk)
8 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteli s raňajkami 
v izbe pre 2 osoby
lanovka na Monserrate
džípy do hôr údolia Cocora
program podľa popisu
BUBO sprievodcu 
od príletu do Bogoty 
až do 8. dňa
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO
šťastnú visačku 
na batožinu

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, jazdu 
na koni, ostatnú stravu, 
fakultatívne výlety, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

Business Class 
Austrian Airlines
od 2 440 €
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Vítame vás na ceste, ktorá kombinuje najkrajšie miesta 
Kolumbie s relaxom na plážach Panamy. Maximálna exotika, 
vysoká úroveň služieb, žiadne tropické choroby a konečne 
bezpečne. Ideálna kombinácia zážitkov a oddychu na 
miestach, kde nebol každý. Dostupná cena a all inclusive.

       Odlet a pristávame v treťom 
najvyššie položenom hlavnom meste sveta. 
(Podrobnejšie si program časti Kolumbia prečí-
tajte na predchádzajúcich stranách). Kolumbia 
sa vám hneď bude páčiť. BOGOTA: Zubačkou 
na najsvätejší vrch Monserrate, odkiaľ budeme 
mať Bogotu ako na dlani. Dôkladná prehliadka 
mesta. Koloniálna história, stopy Escobara. 
Obed na najkrajšom mieste v starej Bogote. 
Múzeum kolumbijského génia, múzeum zlata. 
Rozprávanie o legendárnom jazere Eldorado, 
kvôli ktorému dobrodruhovia riskovali život. 
S domorodou indiánkou pomaly stúpame až 
na rímsu jazera, v ktorom sa našlo mnoho 
pokladov. Tu prebiehal rituál s náčelníkom 
pokrytým zlatým prachom a tu sa hádzali 
do jazera drahokamy a zlaté predmety. Soľné 
bane Zipaquira sú miestom zázrakov. V hĺbke 
120 metrov nájdeme monumentálnu katedrálu 
zo soli. Droga pravdy, ktorú kedysi používali 
indiáni Muisca, dnes ju sypú v baroch neskú-
seným turistom do nápojov. No nemusíte sa 
báť. S BUBO je Kolumbia absolútne bezpečná! 
Odlietame do centra Ánd. V diaľke vidíme 
zasnežené päťtisícovky, okolo nás je tropická 
sýtozelená príroda. Nasadáme do farebných 

džípov (Willys) a vyrážame do údolia Cocora 
s úchvatnou prírodou, najvyššími palmami na 
svete, orchideami a kolibríkmi. Sme v regióne 
kávy, oficiálne sa volá: Zona Cafetera. Najkrajší 
kolumbijský vidiek.

     Odlietame do mesta večnej jari do 
Medellinu. Dáte si bandeja paisa v reštaurácii, 
kde jedával Escobar? Mesto kultúry a avant-
gardy. Odlietame ku Karibiku. Úžasná CARTA-
GENA - hory vystriedali trópy a teploty sú 30 
stupňov. Hodíme sa do vĺn Karibiku a dôkladne 
si pozrieme toto unikátne mesto, ktoré Fran-
cis Drake dobyl, no nevypálil. Cítime sa ako 
v románoch Gabriela Garciu Marqueza. Už 
chápete magický realizmus, povery, legendy, 
ktoré tu ožívajú na každom kroku. Všetko je 
veľmi vkusné a kvalitné.

 Odlet do Strednej Ameriky. Pristávame 
v bývalej banánovej republike, ktorá sa mení na 
ekonomického jaguára a kde platí USD. Nepo-
trebujeme víza, žiadne očkovanie, voda sa dá 
v Panama City piť z kohútika. Sme v bezpečnej 
tropickej krajine plnej prekvapení. Historické 
mesto Panama City (UNESCO). Nenecháme 

 AMERIKA

si ujsť katedrálu Santo Domingo a oblúk zo 
17. storočia, kvôli ktorému sa rozhodli postaviť 
Panamský kanál práve tu. Porozprávame si 
o legendárnom pirátovi Morganovi a v slávnej 
katedrále San José budeme obdivovať ma-
jestátny zlatý oltár (Altar de Oro), ktorý prežil, 
lebo ho pred pirátmi natreli na čierno. Večerná 
prechádzka modernou Panamou a budova, 
odkiaľ unikli legendárne panamské dokumenty. 
Salud s rumom Abuelo, ktorého fabrika patrí 
rodine prezidenta.

 Celodenná prehliadka mesta a rozšírená 
prehliadka Panamského prieplavu. Panama 
City je elegantným a prosperujúcim centrom 
bankovníctva, obchodu a dopravy. Modernou 
diaľnicou križujúcou oceán pomedzi mrakodra-
py najmodernejšej časti mesta. Moderné vs 
historické. Prejdeme krížom po Avenida Bal-
boa a vzdáme hold prvému Európanovi, ktorý 
uvidel Tichý oceán. V tesnej blízkosti hlavné-
ho mesta leží najdostupnejší dažďový prales 
Panamy, národný park Soberanía. Množstvo 
cestičiek priam vyzýva na krátku prechádz-
ku. Umelé jazero Lago Gatún tvorí najväčšiu 
časť Panamského prieplavu a bolo najväčším 
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Kolumbia, Panama
KOLUMBIA ∙ PANAMA
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jazerom, aké vytvorila ľudská ruka. Vydáme 
sa na dvojhodinovú plavbu z rieky Chagres 
po Panamskom prieplave k mamutím lodiam. 
Vychutnávame si rozkvitnutú tropickú prírodu, 
sýtožlté stromy guyacan, ktoré mnohí pokla-
dajú za najkrajšie na svete a pozorujeme rôzne 
druhy exotických opíc, ktoré skáču na našu loď 
a jedia nám banány priamo z rúk. Nezabud-
neme ani na vyvýšené miesto nad plavebnou 
komorou Miraflores, odkiaľ budeme pozorovať 
zoraďujúce sa lode. Ochutnáme špeciality na 
rybej tržnici, fufu, či ceviche z chobotnice, ku 
ktorému sa hodí ľahké pivo Panama. Z pešej 
promenády plnej bežcov a cyklistov zachytíme 
newyorskú panorámu nového Panama City. 
Večer príchod na pláž.

       Naše all inclusive rezorty sa na-
chádzajú priamo na širokých plážach Tichého 
oceánu, dve hodiny od Panama City. Pocho-
píte jedinečnosť miesta, ktoré ešte masový 
turizmus nezasiahol. Ranné lúče slnka nad 
Pacifikom, odlet a prílet domov.

02

03

Sýtožlté stromy 
guyacan a rôzne 
druhy opíc, 
ktoré skáču na 
našu loď a jedia 
nám banány 
priamo z rúk.

04

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Náš all inclusive rezort Sheraton 
a nedozerná pláže Pacifiku

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Slávny Panamský prieplav 
preskúmame podrobne

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Výborná káva a vysoká 
úroveň stolovania 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Trubkár v centre Panamy. 
Najvyššie mrakodrapy  
a karibský temperament

BUBO+
Vysoké Andy (Kolumbia), 
horúce trópy (Panama)
Po stopách pirátov aj 
Narcos
Káva, koka, rum, zlato 
a smaragdy
Prenajatou lodičkou po 
Panamskom prieplave
All inclusive na plážach 
Pacifiku

13 dní

od 2 560 €
do 2 950 €

CENA NEZAHŔŇA
etiskové poplatky, jazdu 
na koni, ostatnú stravu, 
fakultatívne výlety, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
Bogoty a späť z Panama 
city v economy class
všetky prelety vrámci 
Kolumbie (odlet zo 4 
rozdielných kolumbjských 
letísk) aj 1 x prelet 
Kolumbia – Panama
8 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteli s raňajkami 
v izbe pre 2 osoby
3 x ubytovanie 
v all inclusive rezorte 
v Paname, Royal 
Decameron hotel 
a podobný
10x letiskový transfer
lanovka na Monserrate
džípy do hôr údolia Cocora
vstupné do múzea 
Panamský kanál a na 
výhliadku na komory
prenajatá lodička po 
Panamskom kanáli
BUBO sprievodcu od 
príletu do Bogoty až do 
9. dňa

08. 03. 2019 → 20. 03. 2019
26. 04. 2019 → 08. 05. 2019
16. 07. 2019 → 28. 07. 2019
29. 07. 2019 → 10. 08. 2019
04. 11. 2019 → 16. 11. 2019

TERMÍNY

Playa Blanca

Armenia

Cartagena

PANAMA

KOLUMBIA

Panama City

Bogotá
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Tajuplná Južná Amerika a jej indiánske kultúry. Cesta, ktorú BUBO 
organizuje už 19 rokov nás zavedie aj do málo navštevovanej Bolívie. 
Peru spoznáme od pobrežia Tichého oceánu až po Amazonský 
prales ak si predĺžite zájazd. Obľúbená cesta klientov, kde je niekedy 
až k neuvereniu koľko sa toho zmestí do 14-tich dní. Južná Amerika 
nesklame vaše očakávania ak máte výborných sprievodcov.

   Odlet z Európy a prelet do Limy, hlav-
ného mesta Peru. Prehliadka bývalej metro-
poly španielskeho miestokráľovstva v Južnej 
Amerike. Koloniálne centrum, námestie Plaza 
de Armas, katedrála, v ktorej sú uložené po-
zostatky Francisca Pizarra, pokoriteľa ríše 
Inkov, vzrušujúce katakomby v kláštore San 
Francisco, kontrast bohatých a chudobných 
štvrtí osemmiliónového veľkomesta. Odchod 
do Pisca.

 Výlet člnom na ostrovy ISLAS BALLESTAS, 
nazývané aj malé Galapágy. Na ostrovoch 
je jedna z najväčších koncentrácií morských 
vtákov na pobreží Južnej Ameriky, ale uvidíme 
aj uškatce a tulene. Presun do NAZCY, kde sa 
nachádza jedno z najväčších tajomstiev Juž-
nej Ameriky – záhadné línie a obrazce Nazca 
v pobrežnej púšti, ktorých význam sa dodnes 
nepodarilo objasniť.

   Fakultatívny výlet malým lietadlom po-
nad obrovské obrazce a potom transfer do naj-
väčšieho mesta južného Peru. Biela AREQUIPA. 

Prehliadka mesta učupeného medzi sopkami 
el Misti, Picchu Picchu a Chachani.

 Presun cez majestátne Andy do kolísky 
významných andských civilizácií, k jazeru TI-
TICACA. Výlet na unikátne plávajúce ostrovy 
z rákosia Los Uros, na ktorých prežívajú zvyšky 
miznúcich populácií pôvodných Indiánov.

   Okolo najvyššie položeného splavného 
jazera sveta sa presunieme do Bolívie. Ve-
čer príchod do LA PAZ. Prehliadka najvyššie 
položeného hlavného mesta sveta, obýva-
ného prevažne Indiánmi. Zmes kresťanských 
a pohanských kultúr. Námestia Murio a San 
Francisco. Evo Morales a vláda domorodého 
obyvateľstva. Ako je to s legálnym pestovaním 
koky? Výlet do TIWANAKA – k najvýznamnejšej 
pamiatke indiánskych kultúr v Bolívií.

     Presun cez oblasti obývané takmer 
výlučne pôvodnými indiánskymi obyvateľmi. 
Večer príchod do Cuzca. CUZCO – bývalé cen-
trum impéria Inkov, najväčšej indiánskej ríše, 

 AMERIKA

ktorá sa zrodila na americkom kontinente. 
Prehliadka Cuzca a  jeho okolia, pozostatky 
Chrámu slnka, majestátna pevnosť Sacsayhu-
aman, posvätné Qenko, inkské kúpele Tambo 
Machay. Dokončíme prehliadku Cuzca a pre-
sunieme sa Aguas Calientes.

 Vyvrcholenie cesty – MACHU PICCHU, 
zabudnuté inkské mesto. Cesta vláčikom pod 
najslávnejšie ruiny Ameriky. Peší výstup – zá-
žitok po ceste Inkov až k samotným ruinám 
(za príplatok 5 € máte možnosť tento úsek 
absolvovať mikrobusom). Nezabudnuteľná pa-
noráma Machu Picchu so štítom hory Huayna 
Picchu v pozadí. Machu Picchu bolo vyhlásené 
za novodobý div sveta a verte, že vás nesklame 
ani na sekundu!

   Poobede odlet z Cuzca do Limy a pokra-
čovanie do Európy. Posledné indiánske suveníry 
a preletom ponad celý Atlantik sa dostaneme 
domov. Prílet do Európy.
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Peru, Bolívia
PERU ∙ BOLÍVIA
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Amazónia
ALTERNATÍVNE POKRAČOVANIE
(PRÍPLATOK OD 250 €)

 Doobeda odlet z Cuzca do malého pra-
lesného mesta Puerto Maldonado. V prístave 
sa nalodíme na čln, ktorým sa poplavíme dolu 
prúdom riekou Tambopata asi 3 hod. Obed 
absolvujeme v člne. Počas plavby budeme 
mať príležitosť uvidieť niektoré druhy miestnej 
fauny: kajmany, alebo najväčšieho hlodavca 
sveta kapybaru. Prvé veľké zážitky, nočný výlet 
do pralesa. Večera v lodge.

 Po raňajkách pešia výprava do vnútroze-
mia pralesa k pralesnej lagúne. Pozorovanie 
fauny v panenskej prírode (opice, papagáje, 
pekary). Budeme hľadať stopy jaguára. Miestni 
sprievodcovia vám ukážu mnohé zaujímavos-
ti v pralese a porozprávajú o neuveriteľných 
vlastnostiach niektorých stromov. Plavba čl-
nom s pádlami po lagúne – hoacíny, volavky 
a ak budeme mať šťastie, uvidíme aj anakondu. 
Návrat do lodge, obed a oddych. Večer po-
zorovanie mladých kajmanov čiernych (majú 
kratšiu hlavu ako krokodíl a  inak postavené 
zuby) na brehoch rieky. Večera.

     Po toku rieky sa vrátime späť, odlet 
z letiska v džungli do Limy. Posledné nákupy, 
rezervný deň pre zlé počasie v pralese a odlet 
domov. Prílet do Európy.

02

03

Machu Picchu 
bolo vyhlásené
za novodobý div 
sveta a verte, že 
vás nesklame
ani na sekundu!

04

BUBO+
BUBO sprievodca 
s každou skupinou
Zájazd pre najnáročnejších 
klientov, ktorí chcú 
poznanie aj oddych
Autor zájazdu je jeden 
z najväčších odborníkov 
na Južnú Ameriku na 
Slovensku
Hovoríme plynule po 
španielsky

14 dní

od 2 750 €
do 2980 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
vstupné do historických 
pamiatok a vláčik na 
Machu Picchu, vreckové,

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v Economy class
kompletnú dopravu 
autobusom a mikrobusmi
loďku na Islas Ballestas 
a jazero Titicaca
ubytovanie v ⭑⭑⭑ –⭑⭑⭑⭑ 
hoteloch 
v dvojposteľových izbách 
s raňajkami
všetky hraničné poplatky
všetky letiskové transfery
BUBO sprievodca
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

14. 02. 2019 → 27. 02. 2019
18. 03. 2019 → 31. 03. 2019
18. 04. 2019 → 01. 05. 2019
22. 07. 2019 → 04. 08. 2019
11. 10. 2019 → 24. 10. 2019
28. 10. 2019 → 10. 11. 2019

TERMÍNY

PERU

BOLÍVIA
Lima

Nazca

Arequipa
La Paz

Cuzco

01 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo 
Na BUBO džípoch altiplanom

02 foto :  Veronika BEDNÁROVÁ — bubo  
Plameniaky v Bolívii

03 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo   
Vlajky na soľnej púšti 

04 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo  
Indiánka s vernou družkou
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 Odlet do Peru. LIMA: hlavné mesto kraji-
ny. Krátka večerná prehliadka centra mesta 
s koloniálnym námestím Plaza de Armas a ka-
tedrálou, kde je pochovaný Pizarro, dobyvateľ 
ríše Inkov. Začíname našu intenzívnu cestu 
Južnou Amerikou, kde navštívime a uvidíme 
všetko podstatné, čo tentokontinent ponúka.

 Ranný odlet do Ánd. CUZCO, centrum naj-
mocnejšej indiánskej ríše, ktorá vládla v Južnej 
Amerike. Prehliadka ruín v okolí mesta – Chrám 
Slnka, majestátna pevnosť Sacsayhuaman, 
incké kúpele Tambo Machay, posvätné Qenko. 
Večerné prechádzky v meste, ktoré vám možno 
pripomenie tibetskú Lhasu.

 Koloniálna architektúra a indiánska minulosť. 
Návšteva posvätného údolia Urubamba a pre-
sun vláčikom cez mohutné Andy popri dravej 
rieke Urubambe až pod magické ruiny MACHU 
PICCHU do mestečka Aguas Calientes. Okúpete 
sa tu v termálnych kúpeľoch spolu s domácimi?

 AMERIKA

 MACHU PICCHU, zabudnuté inkské mesto. 
Cesta vláčikom pod najslávnejšie ruiny Ame-
riky. Peší výstup – zážitok po ceste Inkov až 
k samotným ruinám (za pár eur máte možnosť 
tento úsek absolvovať mikrobusom). Neza-
budnuteľná panoráma so štítom hory Huayna 
Picchu v pozadí. Machu Picchu bolo vyhlásené 
za novodobý div sveta a verte, že vás nesklame 
ani na sekundu! Jeden v vrcholov našej cesty. 
Večerný návrat do Cuzca.

 Presun peruánskym vidiekom k najvyššie 
položenému splavnému jazeru sveta TITICA-
CA. Sme v nadmorskej výške cez 4000 m.n.m. 
Ako sa vám dýcha? Pomôže kokový čaj. Návšte-
va unikátnych plávajúcich rákosových ostrovov 
Los Uros. Večer možno ochutnáme steaky 
z lamy alebo pstruha priamo z jazera Titicaca 
v kvalitnej a vyskúšanej reštaurácii.

 Okolo najvyššie položeného splavného ja-
zera sveta sa presunieme do Bolívie. Cestou sa 

NOVÝ PROGRAM

Komfortná cesta veľkým kontinentom, kde máte všetky prelety 
v cene. Od Tichého oceánu na pláže Atlantiku. Odkryte s nami 
to najlepšie z Južnej Ameriky. Machu Picchu a pamiatky Inkov, 
jazero Titicaca a soľná púšť Salar de Uyuni, indiánske La Paz, 
moderné Santiago, hriešne Buenos Aires. Mohutné vodopády 
Iguazú a mesto bohov Rio de Janeiro s Cukrovou homoľou. 
To všetko na jednej veľkej fantastickej ceste v pohodlí.

To najlepšie z Južnej Ameriky
PERU ∙ BOLÍVIA ∙ CHILE ∙ ARGENTÍNA ∙ BRAZÍLIA

Jeden skvelý zájazd 
s BUBO ma inšpiroval ku 
hre pre divadlo GUnaGU. 
Naši diváci vedia ku ktorej, 
ostatných pozývam 
to zistiť.

Viliam
Klimáček
dramatik a režisér
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domáci nechávajú svojich miláčikov venčiť 
chudobe. Pre záujemcov (nie je v cene) individu-
álny celodenný výlet rýchloloďou do Uruguaja. 
COLONIA DEL SACRAMENTO, bývalá portu-
galská kolónia s hustou spleťou úzkych uličiek, 
pripomínajúcich starý Lisabon (UNESCO).

 Odlet k vodopádom IGUAZÚ a prehliad-
ka argentínskej strany vodopádov, ktoré sú 
dvakrát väčšie než slávne Niagary. Vodopády 
budeme mať na dosah a sprevádzať nás budú 
okrem motýľov a papagájov aj milé nosále, 
ktoré sa s vami budú chcieť podeliť o desiatu. 
Vláčik nás odvezie až k Diablovmu hrtanu – 
najväčšiemu z vodopádov. Odvážite sa vbeh-
núť v motorovej loďke priamo pod vodopád? 
Tento deň nenechá na vás nitku suchú.

 Priestor pre návštevu brazílskej strany 
vodopádov, ktorá ponúka panoramatický po-
hľad na vodopády. Možnosť letu vrtuľníkom. 
Ak ste raz za život chceli vyskúšať vrtuľník, 
toto je tá správna chvíľa. Už sa na vodopády 
budete dívať inak. Popoludní odlet do Ria. 
Naša cesta vrcholí v meste bohov. Pri troche 
šťastia (a mieste pri okne) vám vyrazí dych 
už pri pristávaní. Ubytovanie v hoteli v štvrti 
Copacabana. Všetko máme na skok. Zoberte si 

02

Tu nás zasvätia do výroby skvelého čilského 
vína, ktoré nájdete v tých najlepších reštauráci-
ách sveta. Druh Casillero del Diablo Carmenere 
sa produkuje iba v Chile. Práve do tohto vína 
sa zaľúbil samotný diabol… Dokonalá rozlúčka 
s Chile. Kúpite si šperk s Lapis lazuli?

 Prelet ponad Andy do BUENOS AIRES 
v ranných hodinách, ubytovanie v ⭑⭑⭑ hoteli 
v centre zrejme najkrajšieho hlavného mesta 
Južnej Ameriky. Pripomenie vám už Európu. Je 
to Madrid alebo Paríž? Tango v kaviarňach, muži 
v dokonalých oblekoch a krásne elegantné ženy. 
Prehliadka rozľahlého mesta klimatizovaným 
autobusom s profesionálnym sprievodcom. 
Proletárska štvrť La Boca so štadiónom Diega 
Maradonu. Ružový dom, sídlo argentínskeho 
prezidenta, hrobka Evity Peron na magickom 
cintoríne Recoleta. Najširšia ulica planéty Ave-
nida 9. júla s obeliskom, ktorý sa stal symbolom 
mesta. Nijaké iné mesto sa nespája s jedným 
druhom hudby tak ako Buenos Aires s tangom. 
Znie a tancuje sa tu na každom kroku. A večer 
budete mať možnosť zažiť ho na najvyššej 
úrovni v tradičnej kaviarni v starom Buenos 
Aires, kde vám ponúkneme prierez vývojom 
tohto najerotickejšieho tanca planéty.

 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 za-
ostal o šesť rokov, ďalší dôkaz toho, aká bola 
Argentína kedysi bohatá. Nákupy na pešej 
zóne Florida, budova krásnej opery Colón 
(tretia najvýznamnejšia operná scéna pla-
néty). Mimoriadne sympatická nábrežná zóna 
Puerto Madero na mieste bývalého prístavu 
s mostom od Santiaga Calatravu a jedinou 
električkou mesta. Bohatá štvrť Palermo, kde 
každý dom má vlastného vrátnika a kde si 

zastavíme v TIWANAKU – pri najvýznamnejšej 
pamiatke indiánskych kultúr v Bolívií. Podvečer 
príchod do LA PAZ a krátka prehliadka najvyš-
šie položeného hlavného mesta sveta, obýva-
ného prevažne Indiánmi. Zmes kresťanských 
a pohanských kultúr. Prekrásna vyhliadka na 
mesto položené hlboko pod nami v kotline.

 SALAR DE UYUNI - celodenný letecký 
fakulatívny výlet k soľnému jazeru, čo je veľké 
ako tretina Slovenska. Soľný hotel vo výške 
3700 metrov nad morom, desať miliárd ton 
soli všade okolo, kaktusový ostrov, múmie In-
kov z 12. storočia. Úplná pecka. Pred odletom 
späť do La Paz stihneme ešte aj vrak vlakov, 
nádherné miesto v Uyuni. Pre ostatných do-
končenie prehliadky jedného z dvoch hlavných 
miest Bolívie – námestie Plaza Murillo, kostol 
San Francisco, prezidentský palác. Trhovisko 
a všadeprítomní Indiáni – sme v najindián-
skejšom štáte Južnej Ameriky. Odveziete sa 
lanovkou? Výlet do Salaru je silne závislý od 
počasia a dochvíľnosti letov. V prípade zlého 
počasia sa výlet nekoná.

 Naša cesta pokračuje. Krátky prelet do 
hlavného mesta Chile. SANTIAGO DE CHILE 
je živou spomienkou na kultúrne, politické a so-
ciálne zmeny, ktoré sa v krajine udiali. Ako 
vnímajú domáci Pinocheta dnes? Prezidentský 
palác La Moneda, Metropolitná katedrála, 
centrálne námestie Plaza de Armas. Na večeru 
ochutnáte údajne najlepšie steaky na svete 
a zapijete ich dokonalým červeným vínom, aby 
ste ho mohli o pár dní porovnať s argentín-
skym. Chile je najmodernejšou krajinou Južnej 
Ameriky a miestnym ekonomickým motorom. 
Totálna zmena oproti Bolívii.

 Vo viniciach CONCHA Y TORO (fakultatív-
ne) pocítite storočnú tradíciu tohto vinohradu. 

Lanovkou na Cukrovú 
Homoľu, kde niekto kedysi 
napísal: Prišiel som do Ria 
zomrieť. Keď som uvidel 
toto, rozhodol som sa žiť.
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uterák, havajany a pár drobných na caipirinhu 
na pláži. Ideme sa baviť ako miestni.

 Prehliadka mesta prenajatým autobu-
som so slovenským a špičkovým miestnym 
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, karne-
valový Sambodróm a centrum koloniálneho 
Ria. Pláže Ipanema, Flamengo a Botafogo. To 
všetko v cene vašej cesty! Vláčikom k jednému 
z nových siedmich divov sveta, k soche Ježiša 
na Corcovade. Odkiaľ je na Rio krajší pohľad? 
Nová štvrť mesta vyrastá okolo fascinujúceho 
Múzea zajtrajška od Calatravu. Nájde Rio svoju 
cestu do 21. storočia?

 Rekapitulácia zážitkov od pamiatok a sú-
časnosti Inkov až po futbalistov na pieskoch 

Copacabany. Teraz už môžete hodnotiť. Po-
sledný drink, posledné brazílske vlnky a poo-
bede odlet domov.

 Prílet, zvítanie s rodinou a zdieľanie zážit-
kov s priateľmi. Videli ste veľmi veľa a všetky 
najkrajšie miesta Južnej Ameriky máte pod 
kontrolou. Tak, komu budete fandiť nabudú-
ce? Messiho Argentíne či Neymarovej Brazílii? 
A aké víno budete piť počas zimných večerov? 
Chilský cabernet alebo argentínsky malbec? 
A ktorý kontinent si vyberiete nabudúce?

03 04

05 06

01 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo 
Nezabudnuteľné Machu Picchu

02 foto :  Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Lima počas festivalu

03 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo 
V Mesačnom údolí v Peru

04 foto :  Veronika BEDNÁROVÁ — bubo  
Na ostrovoch jazera Titicaca

05 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo   
Soľné terasy v Posvätnom 
údolí pri Cuzcu

06 foto : Katarína LÍŠKOVÁ— bubo  
Lima je gurmánskym centrom 
Južnej Ameriky
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MACHU PICCHU
Čo dodať. Mohli ste ho vidieť na fotografiách 
aj stokrát a skutočnosť vás nadchne. S nami 
však uvidíte viac. Peruánski indiáni a tradície, 
ktoré dodnes žijú.

MORE SOLI
Salar de Uyuni patrí k najvýnimočnejším prí-
rodným úkazom našej planéty. A vy ho uvidí-
te na výlete z La Pazu. Porovnajte si realitu 
s obálkou nášho katalógu.

STEAKY A TANGO
Chýrne steaky, husté červené víno, atmosféra 
tridsiatych rokov a k tomu rytmy erotičnom 
nabitého tanga. Lepšie to už nebude. Buenos 
Aires vás rozpáli.

VRTUĽNÍK V RIU
Nikde inde nemáte taký dôvod prekonať strach 
z letu vrtuľníkom a pozrieť sa na mesto zhora. 
Od dnes budete vtákom závidieť. Rio je z ich 
perspektívy božské.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

PERU

BOLÍVIA

BRAZÍLIA

ARGENTINA

La Paz

Santiago Buenos
Aires

Montevideo

Cuzco
Lima

Rio de Janeiro

Cuzco

BUBO+
Všetky miestne 
prelety v cene!
Machu Picchu, Titicaca, 
Salar de Uyuni, Santiago
Buenos Aires, Iguazu, 
Rio de Janeiro
V malej skupine so 
slovenským sprievodcom 
za veľkým snom

16 dní od 4 590€ / do 4 690  €

Luxusný päťhviezdičkový heri-
tage hotel priamo na Copaca-
bane, najslávnejšej pláži Južnej 
Ameriky víta slávne tváre sve-
tového showbiznisu už deväť-
desiat rokov. Medzi hostí hotela 
sa zapísali mená ako Michael 
Jackson, Robbie Williams, Walt 
Disney, Rolling Stones, Elizabeth 
Taylorová, Elton John, Marilyn 
Monroe, Gina Lollobrigida, Bri-
gitte Bardot, princezná Diana 
či Luciano Pavarotti. Budete 
v dobrej spoločnosti. Vždy, keď 
vám bude Copacabana príliš sexy 
a  príliš živelná, máte priestor 
utiahnuť sa do luxusnej atmo-
sféry, z ktorej dýchajú desaťročia 
služieb na najvyššej úrovni. Cena 
na vyžiadanie.

Belmond 
Copacabana 
Palace
⭑⭑⭑⭑⭑

Brazília

04. 03. 2019 → 19. 03. 2019
30. 04. 2019 → 15. 05. 2019
07. 08. 2019 → 22. 08. 2019
21. 11. 2019 → 06. 12. 2019

TERMÍNY CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v Economy class
všetky drahé 
miestne prelety
ubytovanie v ⭑⭑⭑ a ⭑⭑⭑⭑ 
hoteloch s raňajkami 
v izbách pre 2 osoby
všetky prehliadky miest 
podľa programu
všetku dopravu, letiskové 
transfery v Južnej Amerike
vláčik na Machu Picchu
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
lanovku na Cukrovú 
homoľu, vláčik na 
Corcovado, výlet po 
jazere Titicaca
vstupné k vodopádom 
Iguazú

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
fakultatívne výlety

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTELY – SHERATON, 
MARRIOTT
v troch mestách
483 € osoba / 6 nocí

Business Class 
Air France
od 2860 €
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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.
Spojte si túto cestu s návštevou Patagónie, Veľkonočného ostrova 
alebo s veľkou cestou po Južnej Amerike a uvidíte ešte viac.

   Odlet z Viedne, let do Južnej Ameriky 
cez Atlantický oceán. Prílet do BUENOS AIRES 
v ranných hodinách, ubytovanie v ⭑⭑⭑ ho-
teli v centre mesta. Tango v kaviarňach, muži 
v dokonalých oblekoch a krásne elegantné 
ženy. Prehliadka rozľahlého mesta klimatizo-
vaným 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 čer-
veného vína.

 Pokračovanie v prehliadke mesta pešo 
a najstarším metrom na južnej pologuli aj 
v španielsky hovoriacom svete. Nákupy na 
pešej zóne Florida, budova krásnej opery 
Colón (tretia najvýznamnejšia operná scéna 
planéty). Mimoriadne sympatická nábrež-
ná zóna Puerto Madero na mieste bývalého 

prístavu s mostom od Santiaga Calatravu 
a  jedinou električkou mesta. Bohatá štvrť 
Palermo, kde každý dom má vlastného vrátnika 
a kde si domáci nechávajú svojich miláčikov 
venčiť chudobe. Pre záujemcov (nie je v cene) 
individuálny celodenný výlet rýchloloďou do 
Uruguaja. Hlavné mesto MONTEVIDEO alebo 
COLONIA DEL SACRAMENTO, bývalá portu-
galská kolónia s hustou spleťou úzkych uličiek, 
pripomínajúcich starý Lisabon (UNESCO). 
Ako alternatívu ponúkame výlet na argen-
tínsky vidiek, kde stretnete pravých gauchov, 
zistíte ako vznikajú slávne steaky a možno si 
aj zajazdíte na koni.

 Výlet pobrežným vláčikom a  výletnou 
loďkou do delty obrovskej rieky Paraná okolo 
domov najbohatších obyvateľov Buenos Aires. 
Plavba v delte v cene. Popoludňajší odchod 
kvalitným linkovým autobusom na sever. Ná-
ročnejším odporúčame prelet (letí sa 5. deň 
ráno).

 AMERIKA

 Príchod k prekrásnym vodopádom Iguazú. 
Ubytovanie v ⭑⭑⭑ hoteli s bazénom. Popo-
ludní priestor pre návštevu brazílskej strany 
vodopádov - uvidíme ich panorámu a prvýkrát 
si uvedomíme, aké sú obrovské. Možnosť letu 
vrtuľníkom (fakultatívne).

 Celodenná prehliadka argentínskej strany 
vodopádov, ktorá je rozľahlejšia a možno aj 
krajšia než tá brazílska. Vodopády budeme 
mať na dosah a sprevádzať nás budú okrem 
motýľov a papagájov aj milé nosále, ktoré sa 
s vami budú chcieť podeliť o desiatu. Vláčik nás 
odvezie až k Diablovmu hrtanu – najväčšiemu 
z vodopádov. Odvážite sa vbehnúť v motorovej 
loďke priamo pod vodopád?

   Výlet do Paraguaja v cene. Ciudad del 
Este, studené tereré (ochutnáte), indiánsky 
jazyk guaraní. Transfer na letisko a odlet do 
Ria. RIO DE JANEIRO. Mesto bohov, ktoré ás 
dovstane už pri pohľade z okienka lietadla. 

01

Argentína, Brazília
ARGENTÍNA ∙ BRAZÍLIA ∙ PARAGUAJ ∙ URUGUAJ
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Ubytovanie v ⭑⭑⭑ hoteli. Za príplatok ⭑⭑⭑⭑ 
hotel s bazénom, prvý dotyk s brazílskym 
morom, oddych na najznámejšej pláži sveta, 
ktorú lemuje černo-biely vlnovkový chodník. 
Po plážovom futbale si môžete dať napríklad 
prvú lekciu surfovania. Na tejto pláži to žije!

 Prehliadka mesta, ktoré vyzerá presne ako 
v rozprávke Rio, prenajatým autobusom so slo-
venským sprievodcom. Lanovkou sa vyvezieme 
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. 
Pri obrovskej soche Krista sa budete cítiť malí 
ako mravce. Odkiaľ je na Rio krajší pohľad? 
A vám nestačí, odporúčame najkrajší let vr-
tuľníkom na svete.

     Oddych na pláži, samba a neuve-
riteľná energia na každom kroku. Pri troche 
šťastia návšteva futbalového zápasu na sláv-
nom futbalovom štadióne Maracana. Pešia 
prehliadka centra mesta. Nádherná stavba 
Múzea zajtrajška, hipsterská štvrť Santa Te-
resa, Salazarove schody. Koloniálny odkaz 
portugalských kráľov, luxusné kaviarne. Po-
sledné brazílske vlny, posledný kokos. Odlet 
do Európy. Prílet do Viedne.

02

03

Palermo, kde 
každý dom má 
vlastného vrátnika 
a kde si domáci 
nechávajú svojich 
miláčikov venčiť 
chudobe.

04

BUBO+
Lanovka na Cukrovú 
homoľu v cene
Vláčik na Corcovado 
k soche Ježiša v cene
Celodenná prehliadka 
vodopádov Iguazú v cene
Letenka Iguazú 
→ Rio v cene

12 dní

od 2 110 €
do 2 810 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky
inú stravu

CENA ZAHŔŇA
medzinárodné letenky 
v Economy class
vnútroštátny prelet 
v Brazílii
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch s raňajkami 
v izbách pre dve osoby
slovenského BUBO 
sprievodcu
dopravu
prehliadku Buenos Aires 
autobusom
poldenný výlet k delte 
rieky Parana
celodenný výlet 
k vodopádom Iguazú 
z argentínskej strany
výlet do Paraguaja
prehliadku Rio de Janeiro 
autobusom
lanovsku na Cukrovú 
homoľu
vláčik na Corcovado
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

20. 02. 2019 → 03. 03. 2019
04. 03. 2019 → 15. 03. 2019
11. 04. 2019 → 22. 04. 2019
02. 07. 2019 → 13. 07. 2019
17. 09. 2019 → 28. 09. 2019
23. 10. 2019 → 03. 11. 2019
23. 11. 2019 → 04. 12. 2019
23. 12. 2019 → 03. 01. 2020

TERMÍNY

ARGENTINA

Montevideo

Iguazú

BRAZÍLIA

Buenos Aires

Rio de Janeiro

01 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo 
Dva dni pri vodopádoch Iguazú 

02 foto :  Mirka ZELIZŇÁKOVÁ — bubo  
Život na Copacabane

03 foto : Archív — bubo   
Z vrtuľníka nad Riom 

04 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo  
Kde vegetariánstvo je hriech
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01

   Odlet do SANTIAGO DE CHILE. Pre-
hliadka jedného z najmodernejších miest Južnej 
Ameriky. Začneme pred prezidentským neokla-
sickým palácom Moneda s najväčšiu vlajkou Čile, 
ktorá je vskutku obrovská. Námestie ústavy 
s jedinou sochou marxistu Salvadora Allendeho, 
ktorého v tejto budove Pinochet zabil. Katedrála 
ohromných rozmerov a historická budova pošty. 
Na obed typické peruánsko-chilské ceviche = 
surové marinované ryby a k tomu pisco sour 
(vínovica, bielko, limetkový džús a troška an-
goustry). Užívame si svetovú metropolu a jej 
silnú, vzdelanú a kultivovanú vrstvu.

 Celodenný výlet na pobrežie Tichého 
oceánu do najslávnejších chilských letovísk. 
Valparaiso je prezývané aj Perla Pacifiku ale-
bo San Francisco Chile (UNESCO). Slúžilo 
ako vstupná brána pre lode plaviace sa cez 
nebezpečný Magalhaesov prieliv. Najstaršia 
burza Latinskej Ameriky, prvá knižnica Chile, 
najstaršie španielske noviny na svete. Narodil 
sa tu Allende aj Pinochet, býval tu Pablo Neru-
da. Sympatické pláže, kasíno v štýle art deco. 
Fakultatívne návšteva slávnych viníc v údolí 
Casablanca, ktorým prechádzame.

 AMERIKA

   Odlet do Punta Arenas, hlavného mesta 
chilskej Patagónie. Prečo prišiel Martin Ku-
kučín práve sem? Ako ho vnímajú miestni? 
Nadýchneme sa tradičnej chorvátskej at-
mosféry v cukrárni, ktorá vám pripomenie 
kuchyňu vašej babičky. Magãlhaes tu stretol 
ťavy bez hrbu - lamy a čierne husy, ktoré sa 
nešklbú - tučniaky. Jeho sochu nájdeme na 
hlavnom námestí cestou do reštaurácie na 
najlepšie jahňacie sveta. Výlet na ostrov Isla 
Magdalena – hniezdiska 150 tisíc tučniakov 
magellanských. Super zážitok. Zastavíme aj pri 
ostrove plnom tuleňov a potom už smerujeme 
k najkrajšiemu národnému parku Chile Torres 
del Paine. Fotíme patagónske pštrosy nandu 
a nádherné ružové plameniaky, nad hlavou 
nam lietajú kondory. 3 noci prespíme v provincii 
Posledná nádej. Hotel Serrano s výhľadom na 
masív Torres del Paine odporúčame znalcom 
života a vášnivým fotografom.

   Nezabudnuteľné ráno. Celodenný výlet 
po národnom parku Torres del Paine. Máme 
prenajatý kvalitný autobus a zastavujeme sa 
na najlepších bodoch na fotenie. Dnes je v plá-
ne iba zopár kratučkých vychádzok k jazerám, 

NOVÝ PROGRAM

Magická cesta, ktorú sme pre vás pripravili po dlhých rokoch 
v Patagónii v roku 2015. Spájame Argentínu s Chile a môžete sa 
tešiť na to najkrajšie z našej planéty. Predĺžený pobyt v Torres 
del Paine a túra k legendárnym vežiam. Ľadovec Perito Moreno. 
Kukučín v Punta Arenas. Nádherná príroda na kraji sveta.

Patagónia, Ohňová zem
ARGENTÍNA ∙ CHILE

Fantázia. Mala som obavu, 
že keď znovu navštívim 
miesta, kde som už bola, 
že sa mi to nebude už tak 
páčiť. Opak bol pravdou. 
Strávili sme tam ďaleko 
viac času a pribudli nové 
aktivity. Vrelo odporúčam.

Anna
Cisková
podnikateľka
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(logistiku vám povie váš sprievodca). Kajuta 
je priestranná, svetlá, má skrine, stôl, kres-
lo všetko v kvalitných materiáloch. Televízor 
samozrejme nie, na to slúži práve veľké okno. 
Hrajú tu nádherný prírodopisný seriál dvad-
sať hodín denne. Sme na juhu a v čase našej 
plavby je svetlo dlhšie než na severnej pologuli. 
Objednávame pre vás kajuty, kde má každý 
obrovské okno a teda výhľad na prekrásnu 
prírodu. Svetlá Ushuaie miznú, vchádzame do 
úzkeho prielivu Murray. Večer prvý gurmánsky 
zážitok na palube a služby all inclusive.

 Výborné raňajky a prvý fantastický východ 
slnka. Keď v minulosti námorník oboplával Hor-
nov mys, mohol jesť s jednou nohou vyloženou na 
stole. My skúsime dobyť toto bájne miesto. Ak 
nám počasie bude priať, vylodíme sa na ostrove, 
ktorý už stáročia láka dobrodruhov. Chilský 
kostol, maják, selfie s pamätníkom zobrazujúcim 
albatrosa s roztiahnutými krídlami. Je tu drsno, 
ale krásne. Na Hornov mys má prístup iba jediná 
loď na svete – tá vaša. Pokračujeme do Wulaia 
Bay. Asi posledné miesto na našej plavbe, kde 
budeme spomínať okrem prírodnej krásy aj 

02

vybiehavame hore a dole a fotíme. Na záver si 
nalejeme 12-ročnú whisky s tristoročným ľadom 
nasekamým priamo z ľadovca. Ďalší typicky 
BUBÁCKY ulovený zážitok!

   Odlet do najjužnejšieho mesta sveta 
USHUAIA. Sme v Ohňovej zemi. Prejdeme sa 
po brehoch kanála Beagle pomenovaného 
podľa známej lode, na ktorej sa plavil 25-ročný 
Charles Darwin. Večer odporúčame ochutnať 
preslávené kraby. Objednáte si kraba, odfo-
títe sa s ním (rozpätie klepiet je vyše metra) 
a potom nastanú hody, na ktoré budete dlho 
spomínať. Pôjdete si zahrať golf na najjuž-
nejšie ihrisko sveta? Alebo nakúpite tričká 
s nápisom Koniec sveta? My máme pre vás 
pripravený celodenný výlet na offroad džípoch 
po Ohňovej zemi. Šinieme si to po preslávenej 
ceste č. 3, Buenos Aires je odtiaľto trikrát ďalej 
než Antarktída. Popíjajúc maté (národný ná-
poj Argentíny) sa prehupneme cez Garibaldiho 
sedlo a dostávame sa do oblakov. Krásne 
jazerá Lago Sarmiento a Escondido. Zastavu-
jeme sa pri bobrích priehradách, obdivujeme 
staré stromy llenga a ochutnávame calafate 
z pichľavých kríkov. Lago Fagnano, sto kilo-
metrov dlhé jazero pozorujeme z jeho brehov, 
džípy idú po štrkovom brehu, potom po vode, 
voda špliecha vysoko nad auto. V cene je aj 
barbecue v zrube v srdci patagónskeho lesa – 
jedzte, koľko vládzete. Zakúria nám, nalejú 
vínko a sevírujú typickú parillu, grilovačku, 
ktoré väčšina argentínskych rodín praktikuje 
na nedeľný obed. Kto nevidel patagónsky les, 
nežil na planéte zem. Vy ste ho videli. Večer 
oslava v najjužnejšom Hard Rock Café našej 
planéty. Možnosť odletieť domov.

 Nalodenie sa na vašu dokonale luxusnú 
a zároveň expedičnú loď. Do kajuty vás dovedie 
komorník, ukloní sa, vaše kufre tu už čakajú 

vodopádom a na vyhliadky. Obed vo forme 
balíčka. Cez jazero Pehoé vidíme Cuernos del 
Paine a biele Cerro Paine Grande zahalené 
v oblakoch. Za tie roky vieme kde zastať! 
Pohľady pre bohov. Na druhý deň celodenný 
trek k vežiam masívu Paine. Vyrážame skoro 
ráno a fotografi budú nadšení z červených 
rohov nasvietených vychádzajúcim slnkom. 
Najkrajšia túra kontinentu. BUBO zabezpečuje 
špičkový servis. Keď vystúpite na preslávenú 
vyhliadku, ten pohľad vám vyrazí dych. Od 
vysokohorského plesa sa týčia tri dvojkilo-
metrové žulové veže. Na okolitých vrchoch 
je sneh, no zároveň je juhoamerické teplo, 
cítiť tú exotiku. Prírodný Taj Mahal. Alebo vy 
radšej zostanete oddychovať v hoteli pri fľaške 
dobrého chilského vína s výhľadom, ktorému 
nemôžete uveriť? Torres del Paine je unikát.

 Presun na východnú stranu Ánd, do Argen-
tíny, popoludní prehliadka Calafate. Máme čas 
porozprávať si príbehy. Patagónia vždy lákala 
dobrodruhov, Patagónia je trikrát menej za-
ľudnená než Sibír, toto je tá pravá divočina. Na 
večeru argentínske steaky zapíjame malbecom.

 Celodenný výlet na najkrajší argentínsky 
ľadovec Perito Moreno (UNESCO). Prechádza-
me sa po visutých chodníčkoch nad ľadovcom. 
Nádherný kontrast medzi zeleným lesom, bie-
lym ľadovcom a modrou oblohou. Predstavte 
si, že sa ľad rozmerov dvanásťposchodového 
paneláku odtrhne a padne pod vami do naj-
väčšieho jazera Argentíny. To je pecka! A na to 
si počkáme! Okrem klasického výhľadu vám 
ponúkneme možnosť zažiť viac. Loďkou sa 
prevezieme až priamo k ľadovcu, obujeme si 
mačky, požičiame vám rukavice a vydáme sa 
priamo do jeho chladnej krásy. Mačky vám obujú 
inštruktori a nemusíte mať žiadne skúsenosti. 
Mačky držia na lade ako sekundové lepidlo a my 

Od vysokohorského plesa 
sa týčia tri dvojkilometrové 
žulové veže. Na okolitých 
vrchoch je sneh, no zároveň 
je juhoamerické teplo, 
všetkým pórmi cítime tú 
exotiku. Prírodný Taj Mahal.
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ľudskú civilizáciu. Charles Darwin tu na svojej 
expedícií skúmal príslušníkov kmeňa Yamana. 
Nádherná panoráma mora a ostrovov. Návrat 
na loď a ďalší gurmánsky zážitok.

 Vstaňte na východ slnka, oplatí sa! Potom 
opäť skvelé raňajky a sme v kanáli Beagle. 
V národnom parku Alberto de Agostini vstupu-
jeme do Aleje ľadovcov. Obchádzame polostrov 
Brecknock, sme vystavení otvorenému Pacifiku 
a našu loď prvýkrát trochu hojdá. Fjord Alaka-
luf, popoludní úžina Agostini. Budú nám nad 
hlavami krúžiť kondory? Budú sa okolo nás 
plaviť tulene a veľryby? Ako vzniká patagónsky 
les? Už viete rozlíšiť coihüe - patagónsky buk 
od nirre - antarktický buk. Pri poobedných 
vylodeniach dostávame pred nástupom na 
naše zodiaky teplú čokoládu s whisky. Treba 
zažiť. A večer sa o všetkom porozprávať pri 
fľaši výborného vína a skvelom jedle.

   Všetko sa, žiaľ, raz skončí. Príchod do 
Punta Arenas, rozlúčka s našou posádkou. 
Chile má dĺžku vyše štvrtiny obvodu Zeme, 
alebo vzdialenosť zo Skalice do Vladivostoku. 
My sme ho dôkladne spoznali a dozvedeli sme 
sa to, o čom iní nechyrujú. Transfer na letisko 
a odlet domov z vysokokvalitnej dovolenky. 
Prílet do Viedne.

03 04

05 06

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Veže Torres del Paine

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Po ľadovci Perito Moreno

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Celodenná túra k tomuto výhľadu

04 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Dokonalý mix 

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Pridajte si aj plavbu 
na koniec sveta

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Na džípoch po Ohňovej zemi
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EXKLUZÍVNE VYLODENIE
Vylodenia z vašej exkluzívnej lode do ticha 
Patagónie. Na tieto miesta sa inak ako našou 
loďou nedostanete. A pri poobedných vylode-
niach vás poteší pred nástupom na zodiaky 
teplá čokoláda s whisky.

MAČKY NA ĽADOVCI
Loďkou sa prevezieme až k ľadovcu, obujeme 
si mačky, požičiame vám rukavice a vydáme 
sa priamo do jeho chladnej krásy. Na konci 2 
fľaše whisky s tristoročným ľadom.

PRÍRODOPISNÝ SERIÁL
Kajuta je priestranná, svetlá a  luxusná. Ne-
hľadajte tu však televízor. Príroda vám cez 
veľké okno vysiela nádherný prírodopisný seriál 
dvadsať hodín denne. Sme na juhu a svetlo je 
dlhšie než na severnej pologuli.

S NOHOU NA STOLE
Pri dobrom počasí sa vylodíme na ostrove, 
ktorý už stáročia láka dobrodruhov. Má sem 
prístup jediná loď na svete – vaša.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

ARGENTINA

Santiago Buenos Aires

Ushuaia

Punta
Arenas

El Calafate

BUBO+
Výlet k slávnemu 
ľadovcu v cene
Výstup k vežiam Torres 
del Paine v cene
Výlet za tučniakmi v cene
Predĺžte si cestu o plavbu 
na koniec sveta

13/15 dní od 3 700 €

Hotel patriaci miestnej rodine 
vyžaruje lásku k Patagónii z kaž-
dého centimetra. Leží len štyri 
kilometre od vstupu do národ-
ného parku Torres del Paine, čím 
šetrí váš čas. Budete všade skôr 
a môžete zostať dlhšie. Výhľady 
z hotela priamo na ikonický masív 
robia z každého východu a zápa-
du slnka nezabudnuteľný zážitok. 
Otvorte si fľašku chilského čer-
veného a užívajte si ten pocit. 
Ste v srdci patagónskej prírody. 
Máte možnosť jazdiť na koňoch 
z miestneho chovu, ísť zabehať 
pomedzi stáda guanák, ktoré sú 
vám na dosah. K tomu výborná 
kuchyňa. Žite s nami patagónsky 
sen! Nebude sa vám z neho chcieť 
prebudiť.

Río Serrano 
HOTEL + SPA
⭑⭑⭑⭑⭑

Čile 

23. 02. 2019 → 07. 03. 2019
17. 10. 2019 → 29. 10. 2019
10. 11. 2019 → 22. 11. 2019

TERMÍNY

⭑⭑⭑⭑⭑ 
HOTEL RIO SERRANO
490 € osoba / 3 noci

CENA ZAHŔŇA

medzinárodné letenky 
v Economy class
drahé vnútroštátne 
prelety
transfery na letiská 
a z letísk
ubytovanie 
v dvojposteľových 
izbách ⭑⭑⭑ hotelov
raňajky
slovenský BUBO-
sprievodca
výlet k ľadovcu 
Perito Moreno
treking k vežiam 
Torres del Paine
celodenný výlet po 
národnom parku 
Torres del Paine
celodenný výlet za 
tučniakmi na Isla 
Magdalena

CENA NEZAHŔŇA

stravu (okrem uvedenej), 
letiskové poplatky

Business Class 
Air France
od 2840 €
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Krásna expedícia do najindiánskejších častí Južnej 
Ameriky. Slávne Machu Picchu a množstvo chrámov 
Inkov v okolí legendárneho Cuzca. Bájne jazero 
Titicaca a indiánsky La Paz. Vrchol programu: prechod 
bolivijským altiplanom cez Salar de Uyuni do najsuchšej 
púšte sveta. Na záver Santiago. Môžete odolať?

   Odlet a dlhý let do Peru. LIMA: hlavné 
mesto krajiny. Prehliadka mesta s koloniálnym 
námestím Plaza de Armas a hrobkou Pizarra 
v metropolitnej katedrále. Kostol svätého Au-
gustína, františkánsky kostol San Francisco 
s katakombami. Odkaz španielskych doby-
vateľov. Začíname.

 Skoro ráno odlet do CUZCA, kedysi cen-
tra najmocnejšej indiánskej ríše, ktorá vládla 
v Južnej Amerike. Na úvod prehliadka ruín 
v okolí mesta – Chrám Slnka, majestátna 
pevnosť Sacsayhuaman, incké kúpele Tambo 
Machay, posvätné Qenko. Večerné prechádz-
ky v meste, ktoré vám možno pripomenie 
tibetskú Lhasu.

 Koloniálna architektúra a indiánska minu-
losť. Návšteva posvätného údolia Urubamba 
a presun vláčikom cez mohutné Andy popri 
dravej rieke Urubambe až pod magické ruiny 
MACHU PICCHU do mestečka Aguas Ca-
lientes. Okúpete sa tu v termálnych kúpeľoch 
spolu s domácimi?

 Prehliadka novodobého divu sveta. Roz-
právanie o  jeho histórii. Prečo ho postavili? 
Kto ho objavil? Ochutnáte výbornú veľkozrnnú 
kukuricu so syrom. Návrat do Cuzca.

 Presun peruánskym vidiekom k najvyš-
šie položenému splavnému jazeru sveta TI-
TICACA. Návšteva unikátnych plávajúcich 
rákosových ostrovov Los Uros. Večer možno 
ochutnáme steaky z lamy alebo pstruha pria-
mo z jazera Titicaca v kvalitnej a vyskúšanej 
reštaurácii.

 Odchod z Peru do Bolívie, kde neďaleko 
jazera prekročíme ďalšiu exotickú hranicu. Ve-
čer príchod do najvyššie položeného hlavného 
mesta sveta - LA PAZ. Prekrásna vyhliadka 
na mesto položené hlboko pod nami v kotline.

 Prehliadka jedného z dvoch hlavných miest 
Bolívie – námestie Plaza Murillo, kostol San 
Francisco, prezidentský palác, pri ktorom si 
povieme viac o diskutovanom Evovi Moraleso-
vi. Ako je to tu s pestovaním koky? Trhovisko 

a všadeprítomní Indiáni – sme v najindián-
skejšom štáte Južnej Ameriky.

 Nočný presun bolívijskou krajinou k našim 
džípom a trojdňový prechod na džípoch úch-
vatnou vysokohorskou krajinou Bolívie. Čakajú 
vás hory, lagúny rôznych farieb, plameniaky 
a všadeprítomné sopky.

   Salar de Uyuni – biela soľná planina, 
najväčšia svojho druhu na svete, vo výške 3650 
metrov nad morom. Desať miliárd ton soli oko-
lo vás. Bizarná krajina, na vychutnanie ktorej 
potrebujete tie najkvalitnejšie okuliare. Isla del 
Pescado – ostrov v bielom mori soli porastený 
obrovskými kaktusmi. Tipnete si ich vek?

 Prekrásna nočná obloha s miliónmi hviezd. 
Prechod cez 5000 m.n.m a za odmenu prekrás-
ne bahenné gejzíry a kúpanie sa v prírodných 
termálnych kúpeľoch priamo na brehu lagúny. 
Lagúna Verde, Lagúna Blanca, sopka Licanca-
bur a ďalšia podivná hranica. Klesneme takmer 
dvetisíc výškových metrov a čaká nás príchod 

01

Chile, Peru, Bolívia
CHILE ∙ PERU ∙ BOLÍVIA

 AMERIKA
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do najsuchšej púšte sveta ATACAMA. Tu vraj 
nikdy neprší. A čo potom tie mraky na obzore? 
Atmosféra dediny z filmu o siedmych statoč-
ných a výborné vínko v našom obľúbenom 
baríku. Prvá možnosť ochutnať fantastické 
čilské steaky.

 Atmosféra dediny siedmych statočných, 
návšteva nezabudnuteľného Údolia mŕtvych 
a úchvatného Údolia mesiaca, kde vystúpime 
aj na obrovskú piesočnú dunu. Západ slnka

 SANTIAGO DE CHILE. Prehliadka jedné-
ho z najmodernejších miest Južnej Ameriky. 
Začneme pred prezidentským neoklasickým 
palácom Moneda s najväčšiu vlajkou Čile, ktorá 
je vskutku obrovská. Námestie ústavy s jedinou 
sochou marxistu Salvadora Allendeho, ktoré-
ho v tejto budove Pinochet zabil. Katedrála 
ohromných rozmerov a historická budova po-
šty. Na obed typické peruánsko-chilské ceviche 
= surové marinované ryby a k tomu pisco sour 
(vínovica, bielko, limetkový džús a troška an-
goustry). Užívame si svetovú metropolu a jej 
silnú, vzdelanú a kultivovanú vrstvu.

   Pri dostatku času fakultatívna návšteva 
viníc CONCHA Y TORO, kde pocítite storočnú 
tradíciu tohto vinohradu. Druh Casillero del 
Diablo Carmenere sa produkuje iba v Chile. 
Práve do tohto vína sa zaľúbil samotný diabol. 
Dokonalá rozlúčka s Južnou Amerikou a návrat 
do Európy.

02

03

Večer možno 
ochutnáme 
steaky z lamy 
alebo pstruha 
priamo z jazera 
Titicaca v kvalitnej 
a vyskúšanej 
reštaurácii.

04

BUBO+
Letenka Atacama 
→ Santiago v cene
Prechod na džípoch cez 
magický Salar v cene
Cuzco, Titicaca, La Paz 
– život v 4000 m.n.m.
Dokonalá expedícia za 
skvelú cenu

16 dní

od 2 580 €
do 3020 €

CENA NEZAHŔŇA
stravu (okrem expedičnej 
na trase San Pedro-
Uyuni), vstupné, letiskové 
poplatky, vláčik na Machu 
Picchu, vnútroštátnu 
letenku Lima-Cuzco 
(cca 140 €).

CENA ZAHŔŇA
medzinárodné letenky
prelet Atacama-Santiago
slovenského BUBO 
sprievodcu
komplet dopravu 
miestnymi autobusmi, 
vlakom, prenajatými 
mikrobusmi a džípmi
výlety do púšte Atacama, 
Salar de Uyuni, člnom na 
jazero Titicaca
ubytovanie 
v jednoduchých hoteloch
stravu pri expedičnom 
prechode soľnou púšťou 
a Alitplana
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

03. 02. 2019 → 18. 02. 2019
10. 05. 2019 → 25. 05. 2019
05. 07. 2019 → 20. 07. 2019
31. 08. 2019 → 15. 09. 2019
06. 11. 2019 → 21. 11. 2019

TERMÍNY

PERU

BOLÍVIA

CHILE

La Paz

Atacama

Salar
de Uyuni

Cuzco
Lima

Santiago

01 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo 
Gejzíry El Tatio

02 foto :  Katarína LÍŠKOVÁ — bubo  
Dve generácie latinos

03 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo   
Slávne a jedinečné

04 foto : Katarína LÍŠKOVÁ — bubo  
Zábava na uliciach Limy
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Ekvádor, Galapágy, 
Peru, Bolívia

Peru, Bolívia, Amazónia

Patagónia, Ohňová zem 
+ plavba

Chile, Argentína, Brazília

Veľkonočný ostrov, 
Chile, Brazília

Argentína, Brazília + Buzios

Plná penzia na jachte, 
príjemné ⭑⭑⭑ a ⭑⭑⭑⭑ hotely
3 indiánske krajiny Južnej 
Ameriky v sprievode BUBO
Jeden z prvých zájazdov 
v našej ponuke
Prales v Baňos a kultúra 
Inkov v Peru

BUBO sprievodca 
s každou skupinou 
a veľkosti od 8 klientov
Zájazd pre 
najnáročnejších klientov, 
ktorí chcú poznanie 
aj oddych
Autor zájazdu je jeden 
z najväčších odborníkov 
na Južnú Ameriku na 
Slovensku

Výlet k slávnemu ľadovcu
Výstup k vežiam Torres del 
Paine v cene
Neskutočná plavba na 
najodľahlejšie miesta 
kontinentu v cene
Gurmánske all inclusive 
v komornej atmosfére lode 
v cene

Nezabudnuteľný prechod 
cez Andy
Vína v Chile, vinice 
v argentínskej Mendoze
Chilské jahňacie, 
argentínske steaky, 
brazílska churrascaria
Vodopády Iguazú, pláže Ria, 
tango v Buenos Aires

3 drahé prelety v cene 
(na Veľkonočný ostrov a do Ria)
Voľnejší deň v Santiagu 
a v Buenos Aires
Prehliadka vodopádov, 
Cukrová homoľa aj 
Corcovado v cene
Na tejto dovolenke 
neschudnete

Lanovka na Cukrovú 
homoľu v cene
Vláčik na Corcovado 
k soche Ježiša v cene
Celodenná prehliadka 
vodopádov Iguazú v cene
Letenka Iguazú-Rio v cene

PERU

BOLÍVIA
Nazca

Arequipa
La Paz

Cuzco

Quito

Lima

GALAPÁGY

PERU

BOLÍVIA
Lima

Nazca

Arequipa
La Paz

Cuzco

Puerto
Maldonado

Búzios

Salvador

BRAZÍLIA

Iguazú Rio de Janeiro

Manaus

ARGENTINA

Montevideo

Iguazú

BRAZÍLIA

CHILE

Buenos Aires

Santiago

Rio de Janeiro

ARGENTINA

Montevideo

Iguazú

BRAZÍLIA

CHILE

Buenos Aires

Santiago

Rio de Janeiro

ARGENTINA

Montevideo

Iguazú Búzios

BRAZÍLIA

Buenos Aires

Rio de Janeiro

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 AMERIKA 21 dní od 4 500 € / do 4750 €

 AMERIKA 16 dní od 2930 € / do 3120 €

 AMERIKA 20 dní od 4 230 € / do  4 615 €

 AMERIKA 17 dní od 3240 € / do 3550 €

 AMERIKA 15 dní od 6 320 € / do  6 960 €

 AMERIKA 15 dní od 3510 € / do 3815 €

ARGENTÍNA ∙ BRAZÍLIA ∙ CHILE ∙ PARAGUAJ ∙ URUGUAJ

ARGENTÍNA ∙ BRAZÍLIA ∙ PARAGUAJ ∙ URUGUAJ

PERU ∙ BOLÍVIA

ARGENTÍNA ∙ CHILE

EKVÁDOR ∙ PERU ∙ BOLÍVIA CHILE ∙ ARGENTÍNA ∙ BRAZÍLIA
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VIAC ZÁJAZDOV NA WWW.BUBO.SK

AMERICKÁ SAMOA

AUSTRÁLIA

COOKOVE OS-
TROVY

FIJI

FRANCÚZSKA 
POLYNÉZIA

GUAM

HAVAJSKÉ OS-
TROVY

MARSHALLOVE 
OSTROVY

MIKRONÉZIA

NAURU

NOVÁ KALEDÓNIA

NOVÝ ZÉLAND

PALAU

PAPUA NOVÁ 
GUINEA

SAMOA

ŠALAMÚNOVE 
OSTROVY

TONGA

VEĽKONOČNÝ 
OSTROV

VANUATU

AUSTRÁLIA
OCEÁNIA
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Ďaleko na druhom konci sveta leží najmenší kontinent na 
svete, Austrália, a zelené ostrovy Nového Zélandu. Ideálny 
zájazd pre tých, čo chcú spoznať základy kultúry oboch krajín 
a v rámci obmedzeného času spoznať tie najznámejšie mestá 
oboch krajín a prírodné skvosty. To všetko na jednej veľkej 
fantastickej ceste v pohodlí.

       Odlet z Európy. Hlavné mesto 
Nového Zélandu WELLINGTON: nádherné 
Múzeum Te PaPa o histórii Nového Zélandu 
a večer v príjemnej atmosfére na Cuba Street. 
Pešia prehliadka mesta, botanická záhrada, 
pozrieme si budovu parlamentu a vysvetlíme 
si politický systém. Prečo je vlastne Wellington 
hlavným mestom? Poobede 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 sop-
kou a v prípade dobrého počasia sa lanovkou 
vyvezieme takmer na vrchol.

     Najväčšie jazero Nového Zélandu, 
jazero TAUPO, vzniklo sopečnou explóziou, 
ktorej následky sledovali v antickom svete. 
Záujemcovia si fakultatívne môžu vyskúšať 
jet boating, pri ktorom sa čln rúti rýchlosťou 
90 km/h a stačí mu na to 10 centimetrov vody. 
Vodopád HUKA FALLS s nádherne belasou 
vodou. ROTORUA: oblasť známa výskytom 
termálnych prameňov, gejzírov a bublajúceho 

sírového bahna. V tomto regióne takisto žije 
najväčšia komunita Maorov na Zélande. Na-
vštívime dedinku TE PUIA, kde si pozrieme 
ich rezbárske umenie, zažijeme známy tanec 
haka a nájdeme tu aj symbol Nového Zélandu, 
ktorým je vták kiwi. V bývalom hlavnom meste 
AUCKLAND nás privíta najvyššia stavba na 
južnej pologuli Sky Tower (328 m). Celoden-
ná prehliadka Aucklandu. Albert Park, Queen 
Street, výlet na polostrov Davenport a vy-
hliadka z Viktóriinho kopca.

 Prelet do Austrálie. MELBOURNE: najkul-
túrnejšie mesto krajiny a jedno z najväčších 
gréckych miest na svete. New Federation Squ-
are, Queen Victoria Market, ale aj najstaršie 
katedrály a múzea. Pochopíte rozdiel medzi 
provinciami Victoria a New South Wales. 
Viete, ako sa hrá austrálsky futbal? Večerné 
pokojné mesto porovnáme o pár dní s pul-
zujúcim Sydney.

     Vyhliadková jazda po pobreží, 
po a, legendárnej ceste, postavenej v čase 

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

hospodárskej krízy, ktorá dnes patrí k najkraj-
ším v Austrálii s cestami vinúcimi sa pozdĺž 
oceánu a pieskových pláží až k Dvanástim 
apoštolom, monumentálnym pieskovcovým 
masívom, týčiacim sa z rozbúrenej vody. Prí-
jemný deň v príjemnom prostredí. Preletíme 
tisíc kilometrov, ktoré oddeľujú dve najväčšie 
mestá v krajine, a pristaneme v SYDNEY, ktoré 
rozhodne stojí za návštevu. Veľkolepá stav-
ba Opera House, nádherné záhrady a parky 
s poletujúcimi papagájmi v Royal Gardens, 
legendárny most Harbour Bridge, nádherné 
Sydney Aquarium, množstvo múzeí a obcho-
dov. Prehliadka najznámejšieho austrálskeho 
mesta, ktoré v ničom nezaostáva za inými 
svetovými metropolami. Sydney je mesto, kde 
sa neustále čosi deje, jeho vynikajúca poloha 
vás vyzýva, aby ste tu strávili viac dní. Môžete 
tu zostať, vybrať si celodenný výlet do Modrých 
hôr alebo cestu do srdca Austrálie na Ayers 
Rock. Ak ostanete relaxovať v tomto uvoľne-
nom meste, čas strávite potulkami po starej 
časti The Rocks, navštívite Zoo a spoznáte 
čudné tvory žijúce u protinožcov. Možno sa 

01

Nový Zéland, Austrália
NOVÝ ZÉLAND ∙ AUSTRÁLIA
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pôjdete aj okúpať či zasurfovať si na Bondi 
Beach. Výber je na vás.

   a) Fakultatívny celodenný výlet do 
BLUE MOUNTAINS (UNESCO). Opustíme 
Sydney po známom meste Anzac a po Victoria 
Road prejdeme do Modrých hôr. Pieskovcové 
hory, ktoré sú rozryté množstvom priepastí 
a roklín. Z Echo Pointu si pozrieme nádhernú 
panorámu s výhľadom až k skalnej formácii, 
nazývanej Tri sestry. Absolvujeme jazdu vlá-
čikom po najstrmšej železnici sveta. Budeme 
obdivovať vzácne druhy eukalyptov. Popoludní 
navštívime fungujúcu farmu, kde si každý nájde 
svoju kenguru, koalu či tajpana. Večer návrat 
do Sydney. (110 €, v cene: doprava, vstupné, 
sprievodca). Druhý deň voľno v Sydney.

b) Fakultatívny dvojdenný letecký výlet k AY-
ERS ROCK. Výlet do srdca austrálskeho 
outbacku, k magickým skalám, ktoré sú pre 
pôvodných obyvateľov Austrálie posvätnými. 
Monolit, päť kilometrov dlhý a viac než tristo 
metrov vysoký, leží takmer uprostred kontinen-
tu. Skala, ktorá je dvakrát väčšia než centrálny 
Londýn, je lemovaná jaskyňami, ktoré slúžili na 
kmeňové ceremónie a ako pohrebné komory 
pôvodných obyvateľov. Západ slnka sa tu po-
hrá s farbami. Pocestujete naľahko, keďže veci 
si necháte v Sydney. (570 €, v cene: letenka, 
noc v ⭑⭑⭑ hoteli, raňajky, letiskové transfery 
a výlet k Uluru).

   Odlet a prílet domov.

03

Najvyšší vrchol 
Severného ostrova 
Ruapehú a silueta 
známej Hory 
osudu z príbehu 
Pána prsteňov.

04

BUBO+
Kiwi, klokany, wombati, 
koaly, žraloky a grilovaný 
klokaní steak

Najväčšie metropoly, 
aktívne sopky a maximum 
poznania za krátky čas 
u protinožcov

Kultúra maorov, európskych 
imigrantov a austrálskych 
aboriginerov

Príjemné hotely 
a relaxačný záver 
v Sydney s množstvom 
fakultatívnych výletov

od 4 110 €
do 4520 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, stravu, 
fakultatívne výlety 
na Ayers Rock a Blue 
Mountains, vstupné do 
pamiatok a atrakcií, víza

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
Wellingtonu a späť 
zo Sydney
prelet Auckland 
→ Melbourne
prelet Melbourne - Sydney
11 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre dve 
osoby
privátnu dopravu počas 
celého programu
letiskové transfery 
v Austrálii a na Novom 
Zélande
prehliadku Wellingtonu, 
Aucklandu, Melbourne 
a Sydney
slovenského BUBO 
sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

21. 02. 2019 → 07. 03. 2019
22. 03. 2019 → 05. 04. 2019
17. 04. 2019 → 01. 05. 2019
12. 07. 2019 → 26. 07. 2019
18. 10. 2019 → 01. 11. 2019
13. 11. 2019 → 27. 11. 2019
26. 12. 2019 → 09. 01. 2020

TERMÍNY

Melbourne

Ayers Rock

Auckland

Rotorua

AUSTRÁLIA

NOVÝ ZÉLAND

Wellington

Sydney

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Dvanásť apoštolov na 
Great Ocean Road

02 foto :  Robert TARABA — bubo  
Celkom pekný Aborigínec

03 foto : Robert TARABA — bubo   
Ayers Rock

15 dní
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     Odlet z Európy a dlhý let na druhý 
koniec sveta, kvalitnou leteckou spoločnosťou. 
Prílet do CHRISTCHURCH, najväčšieho mesta 
južného ostrova. Postupná aklimatizácia na 
južnú pologuľu a prehliadka mesta. V roku 
2011 ho zasiahlo viac zemetrasení a dnes 
sa opäť prebúdza ako najkultúrnejšie mesto 
južného ostrova. Restart je nová zóna, ktorá 
vyrástla bezprostredne po zemetrasení ako 
nové nákupné centrum postavené z lodných 
kontajnerov. Botanická záhrada a parky, ulič-
ka pri starej električkovej stanici s krásnymi, 
koloniálnymi budovami.

 Skorý ranný odchod a vyrážame naprieč 
južným ostrovom. Čaká nás celodenný presun 
až do hlavného mesta adrenalínu, QUEEN-
STOWN. Cestou zazrieme prvé ľadovcové 
jazerá Tekapo a Pukaki a budeme sa kochať 
krásami Južných Álp odrážajúcich sa v jaze-
rách. Absolvujeme krátku prechádzku pod 
najvyššou horou Nového Zélandu Aoraki/Mt. 

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

Cook. Tesne pred Queenstownom je most, 
odkiaľ sa v roku 1988 skočil prvý komerč-
ný bungee jump. Večer prídeme do Que-
enstownu, prejdeme sa po brehoch jazera 
Wakatipu a centre mestečka. Sadnete si do 
jednej z množstva reštaurácii s výhľadom na 
okolité hory, alebo sa vyveziete lanovkou na 
vyhliadku na celé údolie?

 S východom slnka vyrážame do najkraj-
šieho národného parku Nového Zélandu – 
FJORDLAND (UNESCO). Nádherná scénická 
cesta, pozdĺž ktorej sa pasú stáda jeleňov 
a  oviec. Cestu lemuje nádherný prales so 
stovkami vodopádov. Milford Sound sa hrdí 
titulom najdaždivejšieho miesta Nového Zé-
landu a je jedným z najdaždivejších na svete, 
ale aj napriek tomu patrí medzi najkrajšie 
miesta našej planéty. Rudyard Kipling, autor 
Knihy džunglí toto miesto nazval ôsmym divom 
sveta. Priamo v zálive je možnosť absolvovať 
dvojhodinovú plavbu loďou, ktorá vypláva až 

NOVÝ PROGRAM

Ešte pred ošiaľom spojeným s filmom Pán prsteňov, bol Nový 
Zéland destináciou známou nádhernou prírodou. Národ bez histórie 
sa chváli prírodnými krásami, aké nenájdete inde. Zelený ostrov 
obmývaný oceánom, z ktorého sa týčia mohutné hory, nádherné 
údolia a čisté jazerá. Adrenalínové športové aktivity a najlepší 
sauvignon. Na tejto veľkej ceste prejdete Južný aj Severný ostrov 
a perlu južnej pologule spoznáte dokonale.

Nový Zéland – Stredozem
NOVÝ ZÉLAND

Tie zážitky, ktoré zažívam 
s BUBO, sa nedajú kúpiť.

Boris
Zelený
investor

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Mount Ngauruhoe v národnom 
parku Tongariro 

02 foto : Robert TARABA — bubo 
Milford Sound, národný 
park Fiordland
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Ngauruhoe z príbehu Pána prsteňov. Ruapehú 
je stále aktívnou sopkou a v prípade dobré-
ho počasia sa lanovkou vyvezieme do výšky 
2020 m.n.m k výhľadu na okolité sopky. Dnes 
pokračujeme k ďalšiemu naj a tým je najväčšie 
jazero Nového Zélandu. Jazero TAUPO vzniklo 
sopečnou explóziou, ktorej následky pozorovali 
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. Prej-
deme sa k vodopádu HUKA FALLS s nádherne 
belasou vodou. Po výbornom adrenalínovom 
zážitku sa už len pomedzi geotermálne polia 
presunieme do mesta Rotorua.

     ROTORUA: oblasť známa výskytom 
termálnych prameňov, gejzírov a bublajúceho 
sírového bahna. V tomto regióne takisto žije 
najväčšia komunita Maorov na Zélande. Na-
vštívime geotermálne pole Whakarewarewa 
s najznámejším novozélandským gejzírom 
Pohutu v maorskej dedinke TE PUIA, kde si 
pozrieme ich rezbárske umenie, zažijeme 

02

plieskavice, malé druhy delfínov a môžete tu 
zazrieť prelietajúceho albatrosa. Ak ste gur-
máni a máte radi dary mora, Kaikoura je tým 
správnym miestom na výbornú večeru.

 Čaká nás pozorovanie veľrýb. Fakultatívna 
plavba, kde budeme sledovať veľryby a uni-
kátne delfíny dymové, ktoré sú endemické pre 
Nový Zéland. Vyhúpaní po plavbe si dáme ra-
ňajky. Ochutnáte miestnu špecialitu palacinky 
so slaninou, kiwi a banánom poliate javorovým 
sirupom. Pozrieme sa na miesto, kde odpočí-
vajú uškatce novozélandské a ideme na sever 
do vinárskej oblasti MARLBOROUGH, kde 
ochutnáme vína svetovej kvality. Sauvignon 
blanc, chardonnay či pinot noir? Prístavné 
mestečko PICTON bude našou bodkou za 
Južným ostrovom.

 V  ranných hodinách trajekt z  Južného 
ostrova na Severný. Trojhodinová plavba a pri-
stávame v hlavnom meste krajiny – WELLIN-
GTON. Po týždni strávenom v prírode je pre 
nás Wellington veľkou zmenou. Navštívime 
botanickú záhradu, do ktorej sa vyvezieme 
historickou pozemnou lanovkou, pozrieme si 
budovu parlamentu prezývanú včelí úľ a vy-
svetlíme si politický systém. Prečo je vlastne 
Wellington hlavným mestom? Prejdeme sa po 
Cuba Street, ktorá je plná obchodov, reštau-
rácii a barov. Nádherné múzeum Te PaPa sa 
venuje histórii a prírode Nového Zélandu. Vy-
skúšajte simulátor zemetrasenia a pozrite si 
geologickú expozíciu o vzniku tejto časti sveta. 
V časti venovanej maorskému obyvateľstvu 
si vysvetlíme, o čom bola zmluva z Waitangi 
a pozrieme sa, kto to vlastne Maori sú a ako sa 
na tieto ostrovy dostali. Poobede vyrazíme do 
národného parku TONGARIRO, kde nás upúta 
pohľad na najvyšší vrchol Severného ostrova 
Mount Ruapehú, a silueta známej Hory osudu 

na Tasmanove more. Je možné že zazrieme 
delfíny, tulene, uškatce či veľryby. Večer návrat 
do hotela a voľný program v meste.

   Pokračujeme v ceste po Novom Zélande 
na západné pobrežie. Našou prvou zastávkou 
bude mestečko WANAKA na brehu rovnomen-
ného jazera, ktoré je ukážkou toho, ako vyzeral 
Queenstown pred 20 rokmi. V národnom parku 
Mount Aspiring sa prejdeme nádherným pra-
lesom k Blue Pools. Našim dnešným cieľom 
je ľadovec FOX GLACIER. Poobede nás čaká 
prechádzka v okolí ľadovca a relax na úpätí 
Južných Álp. Pri troche šťastia je možné vi-
dieť Mt. Cook z druhej strany. Po zotmení sa 
v okolitých lesoch dá vidieť zaujímavý úkaz, 
svietiace červy – glow worms. Voľnejší deň, 
počas ktorého bude možnosť absolvovať let 
okolo hory Mt. Cook a ľadovcov Fox a Franz 
Josef, ak nám to počasie umožní. Celú oblasť 
chráni UNESCO. Jedinečný zážitok z ľadovcov, 
ktoré sa končia len pár kilometrov od Tasma-
novho mora. Pri jazere MATHESON budeme 
sledovať, či sa vo vodnej hladine neobjaví zr-
kadlový obraz najvyššej hory Nového Zélandu. 
Po obede vychutnáme ľadovec FRANZ JOSEF 
a presunieme sa po nádhernej pobrežnej ceste 
do mestečka Greymouth.

 Pokračujeme po pobreží až k palacinko-
vým skalám v Punakaiki. Západnému pobrežiu 
dáme zbohom. Cestou na východné pobrežie 
si spravíme prestávku v mestečku REEFTON, 
ktoré vyzerá ako zamrznuté v 19. storočí. Kú-
peľné mesto HANMER SPRINGS, kde môžete 
ochutnať vynikajúce bravčové rebrá alebo 
jahňacie lýtka. Po neskoršom obede máme 
pred sebou mesto KAIKOURA, známe ako 
jedno z najlepších miest na pozorovanie veľrýb. 
Najčastejšie sa tu vyskytuje vorvaň tupono-
sý, najväčší ozubený živočích. Okrem nich aj 

Pozrieme sa na miesto, 
kde odpočívajú uškatce 
novozélandské, a ideme na 
sever do vinárskej oblasti 
MARLBOROUGH, kde 
ochutnáme vína svetovej 
kvality. Sauvignon blanc, 
chardonnay či pinot noir?

katalóg 2019 —— 221



známy tanec haka a nájdeme tu aj symbol 
Nového Zélandu, ktorým je vták kiwi. Práve 
tu je jedna z dobrovoľných záchranných sta-
níc týchto ohrozených vtákov. Poobede sa 
presunieme do najväčšej metropoly krajiny. 
V bývalom hlavnom meste AUCKLAND nás 
privíta najvyššia stavba na južnej pologuli Sky 
Tower vysoká 328 metrov. Večer si pochut-
náte na vynikajúcej kuchyni. Náš sprievodca 
vám poradí najlepšie reštaurácie. Na druhý 
deň sa po Queen Street dostaneme k radnici 
na hlavné námestie Aotea, odtiaľ do Albert 
Parku so sochou kráľovnej Viktórie. Zídeme 
do prístavu a trajektom sa preplavíme na 
polostrov Devonport. Vystúpime na Victoria 
Peak a pozrieme sa na panorámu Aucklandu 
z pokojného miesta. Príjemná atmosféra De-
vonportu, kde bol Auckland založený, sa nedá 
porovnať s multikultúrnou živelnosťou centra 
mesta. Po návrate do centra môžu odvážlivci 

skočiť zo Sky Tower, alebo sa len vyviezť na vy-
hliadku a pozrieť si mesto z vtáčej perspektívy. 
Príjemný záver tejto cesty.

→  Lúčime sa s južnými morami, zelenou 
divočinou Nového Zélandu a odlietame domov. 
Prílet domov.

03 04

05 06

03 foto : Veronika HULÍKOVÁ — bubo 
Zelená príroda Zélandu 

04 foto : Robert TARABA — bubo 
Whakarewarewa - v maorskej 
dedinke Te Puia

05 foto : Robert TARABA — bubo 
Jedno z mnohých krásnych 
jazier Zélandu 

06 foto : Robert TARABA — bubo  
Tri milióny ľudí, šesťdesiat 
miliónov oviec
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ZÉLAND VS. NÓRSKO
Plavba fjordmi, ktoré sú pod patronátom 
UNESCO, konkurujú Nórsku. Z  lode vidíme 
stáda jeleňov a oviec. Cestu lemuje prales, 
ktorý v Nórsku nenájdete.

VORVANÍ ORGAZMUS
Zrazu sa vorvaň potopí, chvostovú plu-
tvu veľkosti mikrobusu vymrští do vzdu-
chu a  loďou zaznie výkrik nadšenia oooch. 
Fakt dobré!

LET VRTUĽNÍKOM
Už 20 rokov organizujeme lety k najvyššiemu 
vrchu Nového Zélandu a nevieme sa ich dojesť. 
Navyše uvidíte aj ľadovec Fox a Franz Josef.

HAKA
Úžasný tanec domorodcov. Potetovaný, ob-
rovský ľudožrúti naháňajú strach. Poznáme 
miesto najlepšieho vystúpenia. Zlaknete sa 
ich vyplazeného jazyka?

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Auckland
Coromandel

Rotorua

NOVÝ ZÉLAND

Christchurch

Wellington

BUBO+
Najvyššia hora Severného 
a Južného ostrova, 
rozšírený program!
Najlepšie biele vína na 
svete, jelenie steaky 
a palacinky s kiwi
Kompletný okruh juhom 
aj severom Zélandu, 
zakončený v Aucklande
Maorská kultúra, rugby, 
haka a vtáčik kiwi

16 dní od 4 150€ / do 4 520   €

14. 02. 2019 → 01. 03. 2019
15. 03. 2019 → 30. 03. 2019
10. 04. 2019 → 25. 04. 2019
05. 07. 2019 → 20. 07. 2019
11. 10. 2019 → 26. 10. 2019
06. 11. 2019 → 21. 11. 2019
19. 12. 2019 → 03. 01. 2020

V tieni najvyššej hory severného 
ostrova Nového Zélandu leží de-
dinka Whakapapa a v nej tento 
historický hotel, kde sa dodnes 
vyžaduje sako a kravata, aj keď 
ste celý deň lyžovali na aktívnej 
sopke. Zrekonštruovaný hotel, 
ktorého predlohou boli tridsiate 
roky 20. storočia, keď hotel zažíval 
obrovskú slávu. Preneste sa do 
minulosti, vychutnajte legendár-
ne mušle a vyspite sa v mäkkých 
perinách vášho chateau. Ranný 
pohľad z okna na divokú prírodu 
a tri sopky proste musíte zažiť.

TERMÍNY

PLAVBA 
PO MILFORD SOUND
65 € osoba

PLAVBA 
ZA VEĽRYBAMI
92 € osoba

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
12 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách 
pre dve osoby
dopravu počas 
celého pobytu
slovenského BUBO 
sprievodcu
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
trajekt Picton - Wellington
letiskové transfery 
na Novom Zélande
miestne dane a poplatky
vstupné do 
národných parkov

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, stravu, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

Chateau 
Tongariro
⭑⭑⭑⭑⭑

Nový Zéland

Business Class Emirates
od 3 580 €
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Najmenší kontinent našej planéty je nesmierne rôznorodý 
kúsok nášho sveta. Krok za modernými metropolami, 
ktoré patria medzi svetovú špičku, sa skrýva nedotknutá 
divočina austrálskeho outbacku a tisícročná kultúra 
pôvodných obyvateľov Austrálie. Bieli imigranti sa naučili 
hádzať bumerangom a my sa to naučíme tiež.

     Odlet z Európy a dlhý let na druhý 
koniec sveta. Prílet do Austrálie. MELBOURNE: 
najkultúrnejšie mesto krajiny a  jedno z naj-
väčších gréckych miest na svete. Dozviete sa 
prečo. Okruh mestom a prechádzky po nábreží 
pri rieke Yarra. New Federation Square, Queen 
Victoria Market, ale aj najstaršie katedrály 
a múzea. Pochopíte rozdiel medzi provinciami 
Victoria a New South Wales. Viete ako sa hrá 
austrálsky futbal? Vznikol však v Melbourne, 
v meste, ktoré šport miluje vo svete je známe 
množstvom exkluzívnych športových podujatí. 
Večerné pokojné mesto porovnáme o pár dní 
s pulzujúcim Sydney.

 Vyhliadková jazda po pobreží, po tzv. 
GREAT OCEAN ROAD, legendárnej ceste, 
postavenej v čase hospodárskej krízy, ktorá 
dnes patrí k najkrajším v Austrálii s cesta-
mi vinúcimi sa pozdĺž oceánu a pieskových 
pláží až k dvanástim apoštolom, monumen-
tálnym pieskovcovým masívom týčiacim sa 
z rozbúrenej vody. Táto cesta je zároveň naj-
väčším vojenským spomienkovým miestom 

na svete, keďže je celá venovaná vojakom 
padlým v prvej svetovej vojne. Príjemný deň 
v príjemnom prostredí. Večer návrat do mesta 
a individuálny relax.

   Preletíme tisíc kilometrov, ktoré oddeľujú 
dve najväčšie mestá v krajine, a pristaneme 
v Sydney. Veľkolepá stavba Opera House, nád-
herné záhrady a parky s poletujúcimi papagájmi 
v Royal Gardens, legendárny most Harbour 
Bridge, akvárium. Celý deň strávime prehliadkou 
najznámejšieho austrálskeho mesta, ktoré v ni-
čom nezaostáva za inými svetovými metropola-
mi. Sydney je mesto, kde sa neustále čosi deje, 
jeho vynikajúca poloha vás vyzýva, aby ste tu 
strávili viac dní. Prechádzka v starej časti mesta 
The Rocks, nákupy v Queen Victoria Shopping 
Centre, prípadne relax na Bondi Beach.

 Opustíme Sydney a prejdeme do BLUE 
MOUNTAINS (UNESCO). Pieskovcové hory, 
ktoré sú rozryté množstvom priepastí a roklín. 
Z Echo Pointu si pozrieme nádhernú panorámu 
s výhľadom až k skalnej formácii nazývanej Tri 

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

sestry. Absolvujeme jazdu váčikom po najstrm-
šej železnici sveta. Budeme obdivovať vzácne 
druhy eukalyptov, ktoré dali meno týmto ho-
rám. Poobede navštívime živú farmu, kde si 
pozrieme typické austrálske zvieratá a každý 
si tu nájde svoju kenguru, koalu či tajpana. 
Večer návrat do Sydney.

   Výlet do srdca austrálskeho outbacku, 
k magickým skalám AYERS ROCK, ktoré sú pre 
pôvodných obyvateľov Austrálie posvätnými. 
Monolit Uluru, päť kilometrov dlhý a viac než 
tristo metrov vysoký, leží takmer uprostred 
kontinentu. Skala, ktorá je dvakrát väčšia 
než centrálny Londýn, je lemovaná jaskyňa-
mi, ktoré slúžili na kmeňové ceremónie a ako 
pohrebné komory pôvodných obyvateľov. 
Západ slnka sa tu pohrá s farbami. Celý deň 
strávime v púšti, obklopujúcej Uluru. Zastávky 
pri Kata Thuta a Cave Hill a započúvame sa 
do božského ticha, ktoré nás obklopuje.

 Prelet do DARWINU na vzdialený sever. 
Mesto, aké nikde inde v Austrálii nenájdete. 

01

Austrália - letecký okruh
AUSTRÁLIA
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Vďaka izolácii si vytvorilo životný štýl, ktorý 
je zmesou starej Austrálie a ázijského vplyvu. 
Trhoviská, pohostinní ľudia, exotická strava, 
horúčava. Potomkovia krokodíla Dundeeho 
a  jeho partneri, ktorí na vás číhajú v okoli-
tých národných parkoch. Prehliadka Darwinu: 
čínske chrámy, botanické záhrady, umelecká 
galéria Severného teritória.

   Cez South Alligator River k originálnym 
skalným galériám (UNESCO). UBIRR ROCK, 
vyhliadka na okolitú krajinu, návštevnícke 
centrum Bowali. Národný park KAKADU, 
ktorý pôvodní obyvatelia nazývali Gagudju. 
Na podmáčaných planinách parku žije množ-
stvo exotických živočíchov a striedajú sa tu 
monzúnové pralesy, otvorená savana až po 
pláže Arafurského mora. Návrat do Darwinu.

 Vitajte v  Queenslande! Štát, ktorý je 
dvakrát väčší než Texas, a  jeho pobrežie 
patrí k najdlhším na svete. Relax v Cairnse, 
okúpeme sa v teplom oceáne na mestských 
plážach ako Trinity alebo Palm Cove, dozviete 
sa viac o histórii tejto trestaneckej kolónie 
a aj to, prečo ich prezývajú banana benders. 
Relax na pláži a pozorovanie južného kríža 
za šumenia mora.

 VEĽKÁ ÚTESOVÁ BARIÉRA: celodenný 
výlet loďou a pozorovanie jedného z najúžas-
nejších výtvorov našej planéty, koralová bariéra 
hrajúca všetkými farbami a plná života. Počas 
plavby bude mať možnosť šnorchlovania a na 
vlastné oči v pôvodnom prostredí sa pozrieť 
na tú krásu.

     Voľný deň, počas ktorého môžete 
raftovať, ísť na safari, alebo si jednoducho uží-
vať pohodu na pláži pred dlhým letom domov. 
Rozlúčka s Austráliou. Odlet a prílet domov.

02

03

Skala je dvakrát 
väčšia než 
centrálny Londýn 
a lemujú ju jaskyne, 
ktoré slúžili ako 
pohrebné komory 
pôvodných 
obyvateľov.

04

BUBO+
Logický letecký okruh 
najmenším kontinentom
Najväčšie mestá krajiny, 
tropický Darwin, Kakadu 
a na záver koralová bomba!
Príjemné hotely a možnosť 
špičkového BUBO Prémium
Sprievodcovia z BUBO 
akadémie

17 dní

od 5300 €
do 5 480 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, víza, 
stravu, vstupné 
do pamiatok a atrakcií

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
do Melbourne a späť 
z Wellingtonu
prelet Melbourne – Sydney
prelet Sydney → Ayers 
Rock → Darwin → Cairns
13 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre 
dve osoby
dopravu počas celého 
programu
letiskové transfery 
v Austrálii
prehliadky podľa 
programu
slovenského BUBO 
sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

26. 02. 2019 → 14. 03. 2019
22. 04. 2019 → 08. 05. 2019
17. 07. 2019 → 02. 08. 2019
23. 10. 2019 → 08. 11. 2019
18. 11. 2019 → 04. 12. 2019

TERMÍNY

Ayers Rock

Darwin
Veľká

útesová
bariéra

AUSTRÁLIA

Melbourne

Sydney

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Najslávnejšia stavba opery 

02 foto :  Robert TARABA — bubo  
Búrlivé pobrežie Great Ocean 
Road strážia majáky

03 foto : Juraj ONDREJČÍK — bubo   
Na potulkách Austráliou 

04 foto : Robert TARABA — bubo  
Koaly hľadáme v eukalyptových 
lesoch pri Melbourne
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Nový Zéland a veľké mestá Austrálie

Nový Zéland a Cookove ostrovy

Austrália a relax na Fiji

BUBO+
Najvyššia hora Severného 
a Južného ostrova, 
rozšírený program!
Najlepšie biele vína na 
svete, jelenie steaky, 
palacinky s kiwi a klokanie 
medailónky
Kultúra Maorov, európskch 
imigrantov a Aborigíncov

BUBO+
Kombinácia dvoch 
exotických ostrovov, 
z ktorých každý spĺňa 
základnú predstavu raja
Kultúry Tichého oceánu
Aktívny oddych na Novom 
Zélande a leňošenie na 
Cookových ostrovoch

BUBO+
Jedinečný slovenský 
produkt a najlepšia cena na 
trhu
Skúsenosti z exotických 
ostrovov z prvej ruky
Sydney, Melbourne 
a exotické pláže
Starostlivo vybrané 
fakultatívne výlety

Melbourne

Ayers Rock

Auckland

Rotorua
Wellington

Queenstown

AUSTRÁLIA

NOVÝ
ZÉLAND

Christchurch

Sydney

Auckland

Rotorua

NOVÝ ZÉLAND

Wellington

Cookove ostrovy

AUSTRÁLIA

FIJI

Melbourne

Nadi

Sydney

Nádherná cesta na druhý koniec sveta. Filmová Stredozem 
a veľkolepé austrálske mestá. Podrobne spoznáme oba 
ostrovy Nového Zélandu, ktorý sa považuje za najlepšiu 
krajinu na život a pookrejeme v teplej Austrálii. Ak máte 
viac času, vybrali ste si ideálny zájazd. Aklimatizujete sa 
na časový posun a potom už v plnej sile uvidíte Mt. Cook, 
najdaždivejšie miesto na zami Milford Sound, veľryby 
v Kaikoure, aktívnu sopku Ruapehú, gejzíry v Rotorue, 
maorské tance, delfíny, najkrajšiu prímorskú cestu na 
svete a legendárnu operu v Sydney. Nemáte dosť? Môžete 
sa vybrať aj do srdca austrálskeho kontinentu na Ayers 
Rock či na najstrmšiu železnicu na svete. Cesta naprieč 
najvyspelejšími civilizáciami južných morí v kvalitnom 
prevedení od BUBO.

Veľkolepá 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 v jednom 
z najexotickejších zákutí Tichého oceánu. Relax na Cooko-
vých ostrovoch, ktorým sa môžete chváliť. Exotická desti-
nácia, ktorá patrí Novému Zélandu, a iste si tu oddýchnete. 
Oproti preplnenému Tahiti, Cookove ostrovy majú stále tú 
atmosféru zabudnutého ostrova kdesi v Pacifiku. Ležérny 
životný štýl, totálne bezstresová dovolenka, kde čas nehrá 
žiadnu úlohu. Ak sa rozhodnete ísť na fakultatívny výlet na 
Aitutaki, nezabudnite si pozrieť ostrov jednej šlapy. Práve 
tu je asi najkrajšia pláž na svete. Kia Orana!

Ak už letíte na druhý koniec sveta a kamsi do Tichého 
oceánu, je dobré využiť čas optimálne medzi poznávaním 
a relaxom. Zaujímavá tichomorská kombinácia od BUBO 
spája relax na bývalých kanibalských ostrovoch, ktoré sa 
dnes volajú Fiji a poznávanie najmenšieho kontinentu. 
Najprv si prejdeme pokojné Melbourne, ktoré žije športom 
a ekológiou, slnkom zaliate austrálske pobrežie spoznáme 
počas vyhliadkovej jazdy po Great Ocean Road a ruch 
veľkomesta si dáme v Sydney. Už tu sa možno okúpete 
na Bondi Beach. Potom už len vyzrieme ponad vlny oce-
ánu smerom k našej ďalšej zastávke. Fiji. Luxusný relax 
v Pacifiku v kvalitných hoteloch v destinácii, ktorá sa radí 
medzi skutočnú exotiku. Ďaleký Pacifik je s BUBO oveľa 
bližšie, než ste si mysleli.

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 22 dní od 4 990 € / do 5 400 €

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 15 dní od 4 680 € / do 4 900 €

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 16 dní od 2 980 € / do 3370    €

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

NOVÝ ZÉLAND ∙ COOKOVE OSTROVY

AUSTRÁLIA ∙ FIJI

NOVÝ ZÉLAND ∙ AUSTRÁLIA
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Austrália a relax na Bali

Samoa - cesta na kraj sveta

Nový Zéland a Tahiti

BUBO+
Najväčší výber ostrovov 
v Indickom a Tichom oceáne
Množstvo termínov
Great Ocean Road, Opera 
a teplý oceán
Relax all inclusive na 
ostrove bohov

BUBO+
Prekročíme dátumovú 
hranicu
Skúsenosti z exotických 
ostrovov z prvej ruky
Sydney, Melbourne 
a exotické pláže Oceánie
Bomba cesta

BUBO+
Kombinácia dvoch 
exotických ostrov, z ktorých 
každý spĺňa základnú 
predstavu raja
Kultúry Tichého oceánu
Aktívny oddych na Novom 
Zéland a leňošenie 
na Bora Bora

AUSTRÁLIA

Melbourne

Bali

Sydney

Ayers Rock

Sydney

AUSTRÁLIA

SAMOA

Melbourne

Fiji

Auckland

Rotorua

NOVÝ ZÉLAND

Wellington

Bora Bora

Je málo takých atraktívnych ciest pre bežného smrteľníka 
ako práve táto. V kocke spoznáte najmenší kontinent na 
svete cez jeho najväčšie mestá. Pochopíme rozdiel medzi 
slobodným Melbourne a trestaneckým Sydney. Spoločne 
zvládneme celodenný výlet po jednej z najkrajších prímor-
ských ciest na svete a počas pobytu v Sydney si môžete 
odskočiť do červeného srdca Austrálie. Vyskúšame steak 
z klokana a chladený Fosters pri prenose austrálskeho 
futbalu a plní dojmov potom preletíme na exotické Bali, 
kde si oddýchneme do sýtosti v starostlivo vybraných 
hoteloch. Dáte prednosť balijskému all inclusive či luxusu, 
ktorý ponúka sieť Oberoi? Dlhé lety v kombinácii s príjem-
ným oddychom sa dajú naraz ľahko zvládnuť a takúto 
kombináciu si budete chcieť zopakovať.

Toto by vám nenapadlo. Vydajte sa s nami na cestu na 
koniec sveta. Najprv austrálska moderna vo forme Mel-
bourne a Sydney so všetkým, čo k tomu patrí. A potom 
odlet na Samou. Jedna Samoa, dva ostrovy, dva štáty, 
deň a noc. Pristaneme na ostrove, ktorý ako prvý slávi 
nový rok, a pozrieme si ostrov, ktorý ho slávi ako po-
sledný. V priebehu 30 minút predbehnete čas o deň skôr. 
Rarita, akú inde nenájdete. K tomu si pridajte fantastickú 
izolovanú atmosféru, skúseného sprievodcu a fotky, aké 
nikto z najbližšieho okolia dlho nebude mať. Bláznenie 
v oceáne v spenenom príboji, kultúra rugby, silných mu-
žov a tichomorská príroda. Pozrite sa na mapu a uvidíte 
kde ste. A keď už nás spoznávanie zmorí, pookrejeme na 
exotických plážach Fiji.

Veľkolepá cesta na opačný koniec sveta na malič-
ké ostrovy uprostred Tichého oceánu. Nazrieme do 
kultúr Maorov a Polynézanov. Vychutnáme si zasne-
žený vrchol Ruapehú, sauvignon blanc, Horu osudu 
a oddýchneme na jednom z najromantickejších miest, 
aké na svete existujú. Biele pláže, tyrkysové lagúny, to 
je skutočná Bora Bora. Zaborte nohy do bieleho piesku, 
hýčkajte sa slnkom a oddychujte.

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 16 dní od 2 860 € / do 3120 €

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 17 dní od 6 750 € / do 6 900 €

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 16 dní od 6 215 € / do 7800 €

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

AUSTRÁLIA ∙ FIJI ∙ ZÁPADNÁ SAMOA ∙ AMERICKÁ SAMOA

NOVÝ ZÉLAND ∙ TAHITI

AUSTRÁLIA ∙ INDONÉZIA
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     Odlet a nekonečný let do Port Mo-
resby. Exotická pasová kontrola a už dnes sa 
ponoríme do fascinujúcej histórii krajiny, ktorú 
drancovali bieli austrálski imigranti. 857 roz-
ličných jazykov, stovky kmeňov považujú túto 
krajinu za svoj domov už tisícky rokov. Tradičný 
parlament a trhovisko. Dedinka Hanuabada 
kmeňa Motu je pre fotografov rajom. Domov 
sa domorodci dostanú iba lodičkou alebo po 
drevených visutých chodníkoch.

   Odlet do TARI. Jednoduchý plot a za 
ním čistá exotika. Je toto vaše najexotickej-
šie letisko? Vitajte vo vysočine! Sme v krajine 
silných mužov! Poobedňajšia návšteva posvät-
ného miesta, kde si muži nechávajú narásť 
vlasy podľa starého rituálu a na záver po 36 
mesiacoch odlúčenia si ich rituálne ostrihajú 
a stanú sa súčasťou ceremoniálnych parochní. 
Všadeprítomné zákopy, červené fľaky, chlapci 
s mačetami a vtáky raja. Večera s výhľadom 
na údolie Tari, skvelý miestny lager a sladké 
zemiaky. Huliovia žili do tridsiatych rokov ničím 

nedotknutý život vo vysočine. Ich farebné, po-
maľované tváre sú symbolom krajiny. Tradičné 
tance, rituály, každodenný život. Nič nevyne-
cháme a nič nebude pre nás tabu. Stretneme 
sa s lovcami lebiek?

   Po diaľnici vysočiny, kamenistej ceste 
drsnou, zelenou krajinou do úrodného údolia 
Wahgi. Ide o svet, ktorý sa skončil včera. No 
tu akosi pokračuje. Nádherný presun smerom 
do regionálneho centra Mt. Hagen. Pred nami 
je široké údolie Wahgi, ktoré je biblickou mek-
kou kmeňov. Nie rieka Omo, ale toto údolie 
skrýva azda najväčšiu koncentráciu kmeňov 
na svete. Vyhasnutý vulkán Mt. Hagen chráni 
mesto a údolie na jednej strane, Mt. Rondon 
na druhej a otvorené brány smerujú do horú-
ceho Sepiku a do Lae. Úrodná pôda odjakživa 
lákala ľudí, aby sa tu usadili. Babylon kmeňov. 
Tisíce rokov títo ľudia nemohli cestovať a žili 
v maximálnej izolácii a v kmeňovom nepria-
teľstve. Viete, aký je rozdiel medzi kanibalom 
a lovcom lebiek?

NOVÝ PROGRAM

Maximalistická cesta druhým najväčším ostrovom na svete pri ktorej sa 
neuspokojíme len s hlavným ostrovom, ale navštívime aj priľahlé ostrovy 
s novými kmeňmi, scenériami a nádherným morom. Fotky z tejto cesty 
budú zdobiť vaše byty a kancelárie. Prírodné národy Huli, Chimbu, Asaro. 
Bodypainting, piercing a afro style tu bol vymyslený už dávno. Panenské 
pláže, činné sopky, málo navštevované Šalamúny. Najmenej navštevovaný 
štát sveta, najmenšia republika Nauru.

Lovci ľudožrútov
PAPUA NOVÁ GUINEA ∙ NOVÉ ÍRSKO ∙ ŠALAMÚNOVE OSTROVY ∙ NAURU

Geniálne! Papua Nová 
Guinea bola mojou 169. 
(OSN) krajinou. No práve 
tu som nafotil najlepšie 
fotografie môjho života. 
Po návrate som vyhral 
každú fotosúťaž. Ako to 
robí BUBO, je to podľa 
mňa totálne bezpečné.

Juraj
Haruštiak
podnikateľ

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA
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V dedinkách potom stromy frandžipani s bie-
lučkými kvetmi a farebné buganvílie. Čistejšie 
riečky ste nevideli ani na Aljaške. Oceán je na 
uzučkom ostrove vždy veľmi blízko. Všetko 
je nádherne upravené. Večer opäť chladený 
lager v Kaviengu, kde ochutnáme preslávané 
homáre, ktoré sú v čistých vodách vraj najlepšie 
na svete. Buď pôjdete na pláž veľkého ostrova 
päť minút pešo od hotela, alebo sa vyberieme 
na malinké ostrovčeky v okolí. Vieme požičať 
šnorchlovaciu výstroj. V tejto oblasti je päťkrát 
viac koralov než v Karibiku. Poznáme tu ostrov 
40 x 50 metrov s dvoma kokosovníkovými pal-
mami, obrovským pandamusom a s nedo-
tknutým koralovým rífom. Tyrkysová, modrá, 
zelená, najpriesvitnejšie more, aké ste kedy 
zažili. Domodordci žijú v šťastí a láske a ich 
svet sa tu riadi jasnými tisícročnými pravidlami. 
Ulovíš homára, zapiješ ho kokosovým mliekom, 
zatancuješ si. U nás zvyknú boháči hovoriť: 
Ťažko sa žije ľahko. Tu by sa dalo povedať: Tu 
sa ľahko žije dobre.

   Pokračovanie na Šalamúnove ostrovy. 
Dal im ho koncom 16. storočia španielsky mo-
replavec plaviaci sa z Peru. Myslel si, že získa 
veľké zisky ako biblický král Šalamún. No stre-
tol sa s komunitou kanibalov a lovcov lebiek. 
Prílet do hlavného mesta Honiara. Vojenské 
pamätníky na Hendersonovom poli, Kukum 
Highway, prístav, centrálne trhovisko, Čínska 
štvrť, ale aj netradičné filatelistické úlovky 
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mapy, nápisy, delá, tanky a všetko čo ostalo 
z japonskej armády.

Termálne more má teplotu nad 38 stupňov. 
Transfer do mesta Rabaul, ktoré zničila erupcia 
Tavurvur v roku 1994. Červené fotogenické 
termálne jazierko. Ochutnáte uvarené vajíčka 
divej perličky?

Ostrov Matupit kmeňa Tolai, ktorí boli ešte 
nedávno ludožrúti. Misionárov hodili do mumu 
(domáca pec horúcich kameňov) aj s topán-
kami. Keď boli topánky tvrdé, piekli ich v ohni 
dlhšie… Tolaiovia aj dnes používajú ako platidlo 
peniaze z mušlí, Vy ich kúpite za peniaze, šnúru 
mušličiek za 5 kina. Trhovisko s najlacnejšími 
kokosovými orechmi sveta a štyri druhy man-
ga. Zaplatíte mušľami? Kde inde na svete sa 
toto dá? Tolaiovia praktizujú matriarchát a vy-
znávajú tajné spoločenstvo duk duk. Zahráte 
si exotický golf na prekvapivo dobrom ihrisku 
alebo pôjdete šnorchlovať? Podarí sa nám 
opäť zažiť ohňový tanec požieračov hadov?

     Letíme do Nového Írska a do naj-
väčšieho mesta Kavieng, ktoré sídli doslova 
na konci krajiny už kúsok od rovníka. Práve tu, 
pod zelenými palmami, na krehkom piesku, 
v teplom vetre žije najviac zelenookých blon-
ďákov. Nové Írsko (Latangai) je podľa BUBO 
rajom na zemi. Chrbticu ostrova tvoria hory, 
na jednej strane Bismarckovo more a na druhej 
Tichý oceán. Najkrajšia cesta naprieč Novým 
Írskom. Najväčší stromový dom na svete, fan-
tastické výhľady a zastávka u majstra rezbára 
v dedinke Libba. Ostrov je čistejší než Island. 
Odfotíme exotické domorodé kmene v pozadí 
s morom? Všade kokosovníkové palmy, obrov-
ské stromy chlebovníkov a statné mangovníky, 
zopár druhov banánovníkov, arekové a ságové 
palmy. Všetko je tu akési väčšie a zelenšie. 

   Územím Chimbu do Kundiawy v tieni 
najvyššej hory krajiny Mt. Wilhelm. Domov 
slávnych bahenných mužov. Nahé telá potre-
té blatom, ktoré zaschnuté zanecháva biely 
odtieň na tmavom tele a na hlavách ťažké 
hlinené masky. Ochutnáme jedinečnú lokálnu 
kávu, ktorú tu začali pestovať nemeckí kolo-
nialisti. Pravá arabica padne vhod. Zbehneme 
z vysočiny a zrazu sú okolo nás tisíce arekových 
a kokosových paliem a rieky sú širokánske. 
Ochutnáte betelový orech? Je úžasné pozo-
rovať architektúru prútených domčekov, ktoré 
majú teraz kruhový tvar. Toto vidíte už málokde 
na svete. Cesta sa zlepšuje ale priamo v Lae 
sme opäť ako na tankodrome. Koniec diaľnice, 
ktorú sme prešli od prvého kilometra asfaltu 
po posledný.

   Počuli ste už niekedy o Novej Británii či 
Novom Írsku? Odletíme k Bismarckovmu moru 
a preskúmame bývalú Nemeckú Novú Guineu. 
Pristáli sme v Neu -Pommern v Herbertshöhe, 
meste mangrovníkov. Nemeckí misionári po 
návšteve Novej Británie tvrdili, že to bolo jediné 
miesto, kde videli ľudí zatvorených v klietkach 
a pripravených na konzumáciu. Ostrov pravých 
ľudožrútov už na túto tradíciu zabudol, ale je 
dobré neprovokovať. Už zdiaľky vidno vulkán 
Tavurvur, ktorý patrí medzi najaktívnejšie. 
Máme know-how ako ho zdolať a pre záu-
jemcov to máme v pláne aj teraz. Záleží od 
príletu, keďže čas na ostrovoch je gumenný. 
Tento ostrov je väčší než Taiwan. Keďže ho 
poznáme a máme tu partnera, ktorý všetko 
pripraví vopred, uvidíme za krátky čas veľmi 
veľa. Dnes rátajte každopádne s dlhým dňom. 
Vojenský poldeň na polostrove Gazelle. Kokopo 
bolo miesto kde sa spojenci stretli s brutál-
nym odporom Japoncov a Nemcov. Bunker 
admirála Yamamota, podzemné chodby, ktoré 
merali neuveriteľných 600 km. Staré japonské 

Poznáte rozdiel 
medzi kanibalom 
a lovcom lebiek?
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a ďalšia magnetka nového exotické štátu. 
Z kopčeka je pekný výhľad na Honiaru a je to 
teda dobrý začiatok. Pod nami je rieka Matan-
kau, o ktorú USA s Japonskom dlho bojovali. 
Bitka o Guadalcanal a operácia Watchtower 
bola jedným z najdôležitejších momentov 
druhej svetovej vojny v Pacifiku. Zbehneme 
do centra a smerujeme do národného múzea 
s množstvom ludožrútskych hintov. Botanic-
ká záhrada vedľa múrov najväčšej väznice. 
Trh s domorodým umením, kde kúpite bustu 
ľudožrúta zo Západných provincií, z čierneho 
ebenu a perlorodky. Sympatické drevené de-
dinky a obchodíky s betelom. Popri ceste sa 
opekajú ryby, kuratá. Hygienické podmienky 
nebudu zrejme vyhovovať každému, ale je to 
čerstvé, dobré a fotogenické. Prichádzame 
na pláž, kde je potopený vrak japonskej lode. 
Šnorchlovanie, loď je obrastená koralmi, plá-
va tu slušné množstvo akváriových rybičiek, 

proste nádhera. Spánok v hoteli, kde spali 
Wiliam a Kathy.

     Ponad nekonečnú modrú hladinu 
na ostrov NAURU. Potomkovia Polynézanov 
a Mikronézanov obývajú maličkú skalu v Paci-
fiku, najmenšiu nezávislú republiku sveta. Dnes 
vystúpite na jej pevninu. Nemeckí kolonizátori 
tu objavili fosfáty a tie až dodnes ostrov živia. 
Okrem toho už len zmluva s Taiwanom a de-
tenčné centrum austrálskej vlády. Opúšťate 
najmenší ostrovný štát sveta a začína sa dlhý 
let domov. Radi vám vybavíme let v biznis triede.

03 04

05 06

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Príslušník kmeňa Huli

02 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Sympaťáci z Goroka

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Panenské pláže Nového Írska

04 foto :  Ľuboš FELLNER — bubo  
Bahenní muži. Paráda!

05 foto : Tomaš HUŠEK — bubo   
Dosť iná cesta 

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Ohňový tanec naživo
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ULOVENÍ ĽUDOŽRÚTI
Zažite obrovskú radosť v kmeni Huli, keď sa 
vám toto podarí. Ďaleko v horách PNG, iba 
my a iba oni.

ĽUDOŽRÚTSKY SERVIS
Je to šokujúce, ale aj tu máme svoj autobus. 
Personál je niekedy zvláštnejší, no bubácka 
partia o to lepšia.

CESTOVATEĽSKÁ PIKOŠKA
Do najmenšej republiky sveta, ktorá je najme-
nej navštevovanou krajinou, lieta iba jediná 
letecká spoločnosť - Nauru Arlines. Zažite 
tú srandu!

LET BUSINESS CLASS
A z riadnej expedície leťte domov pohodl-
ne business class. Niektorí z  našej partie 
z ostatnej cesty leteli aj first class. V živote si 
najviac vychutnáte paradoxy.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Melbourne

Ayers Rock

Auckland

Rotorua

AUSTRÁLIA

NOVÝ ZÉLAND

Wellington

Sydney

BUBO+
S láskou  sme túto cestu 
pripravili pre vás
Teraz sa dostanete 
oveľa ďalej než je bežné. 
A uvidíte omnoho viac!
Po stopách lovcov lebiek, 
po stopách ľudstva
Nové Írsko má na 
rovnakej ploche 5 x toľko 
koralov ako Karibik

19 dní od 102100€ / do 11680  €

12. 08. 2019 → 29. 08. 2019
15. 11. 2019 → 02. 12. 2019

Hotel má bazén, 6 reštaurácii, 2 
bary a  je opakovane oceňovaný 
prestížnym ocenením world lu-
xury hotel. To by ste tu nečakali. 
Ohromné množstvo veľmi milého 
personálu, no niekedy nám pri-
padá, akoby si navzájom nero-
zumeli. Na Papue sa hovorí vyše 
800 jazykmi, a aj keď sa hrdia, že 
sú jedným národom, nie je tomu 
tak. Hotel má strategickú polohu, 
takže nezmeškáte odlety. Z Port 
Moresby totiž cesty nevedú a vy 
môžete objavovať Papuu iba lie-
tadlom.

TERMÍNY

JEDNOPOSTEĽOVÁ IZBA
725 € osoba / na celý čas

CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
prelet Port Moresby → 
Tari, Lae → Port Moresby
Port Moresby → Kokopo 
→ Kavieng → Port 
Moresby → Honiara
ubytovanie v izbách pre 
2 osoby v miestnych 
⭑⭑⭑ štandardoch
raňajky
slovenského BUBO 
sprievodcu
privátnu dopravu 
počas celého zájazdu
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie 
proti insolventnosti
vstupné do pamiatok 
a atrakcií

CENA NEZAHŔŇA

Letiskové poplatky, víza, 
ostatnú stravu, drobné 
bakšišné za fotenie, 
osobné výdaje

Gateway Hotel 
Port Moresby
⭑⭑⭑⭑

Papua Nová Guinea

Business Class Emirates
od 3970 €
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Skutočná cesta, kde budeme vidieť viac vody ako pevniny. Tichý oceán 
skrýva tisícky malých rajských ostrovov, o ktorých nevieme takmer nič.
Potápanie s medúzami a korytnačkami, domorodý ceremonial s drogou 
kava, prenajatou jachtičkou hľadáme najkrajšiu pláž. Kvalitné reštaurácie, 
ale aj sašimi z čerstvo ulovenej ryby a čerstvé kokosové orechy na každom 
kroku. Prekvapením je možno najimpresívnejšia a absolútne neznáma 
pamiatka Tichého oceánu, úžasný Nan Madol prezývaný Benátky Pacifiku.

     Odlet a dlhý let (ponúkame business 
class za výnimočnú cenu) do TAIPEI a kvalitná 
celodenná prehliadka hlavného mesta čínskej 
provincie, ktorá sa v roku 1949 odtrhla od Číny. 
Mauzóleum vodcu Kuomintangu Čankajšeka, 
najmodernejšia štvrť kozmopolitného Taipeia – 
Xinyi, ktorej dominuje vyše pol kilometrová 
veža Taipei 101. Zážitok z najrýchlejšieho výťa-
hu sveta (60 km/h), vyhliadka na mesto z 89. 
poschodia. Obed v Michelinovskej reštaurácii, 
kde sa na obed bežne čaká 2 hodiny – my však 
máme miesta objednané a čakať nebudeme. 
Prechádzka večerným mestom. Vysvietený 
prezidentský palác a býčí penis, či žabacie 
vajíčka na večerných trhoch. Viete, že práve 
z Taiwanu sa vybrali kedysi prví ľudia osídľo-
vať Mikronéziu? Palau. Alii – vitajte. Transfer 
do Palau Pacific Resort ⭑⭑⭑⭑⭑, ktorý je 
najlepším hotelom štátu.

   Rock Islands (UNESCO) a tam jazierko, 
kde sa dá potápať s miliónmi medúz, ktoré 

vôbec nepŕhlia. Vybláznime sa. Ukážeme si 
pikošky, ktoré vidí málokto: japonský tank 
z druhej svetovej vojny, porozprávame si le-
gendu o chlebovníku, z ktorého vyskakovali 
ryby, a navštívime aj väzenie, kde je väčšina 
väzňov rodinne spriahnutá s prezidentom. 
Nakoniec sa posilníme v krčme, ktorá patrí 
kráľovi. Užijeme si úžasné more a bielučkú 
pieskovú pláž. Nakúpime krémy z piesku Mlieč-
nej dráhy, ochutnáme pivko Červený kohút, 
čerstvé grilované ryby, prekvapujúco dobré 
suši a v noci smerujeme na letisko.

   GUAM: rozvinuté letovisko so stálym 
tropickým podnebím počas celého roka. Hneď 
ráno vyrážame na poldňový okruh ostrovom. 
Po 2. svetovej vojne tu žil zakopaný v bun-
kri japonský vojak až do roku 1974. Neve-
del, že už 28 rokov je po vojne. No podľa nás 
v BUBO sa mu len páčilo na ostrove, ktorý 
je najbližšie k Mariánskej priekope (svetový 
Antieverest, -10924 m). Brunch v Jeffovej 

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

pirátskej reštaurácii na vzdialenom juhový-
chode ostrova, silný slaný príboj, aký môžete 
zažiť iba pri Tichom oceáne. Hľadáme pôvodnú 
kultúru Chamoro. Luxusná zátoka Tuamon 
s najkrajšou plážou ostrova, kde sa nachádza aj 
náš hotel Hilton Guam Resort. Z Marianských 
ostrovov prelietame na Karolíny. Medzipristá-
tie na ostrove Chuuk, kde vieme od kapitána 
vyžiadať povolenie vystúpiť.

     Pristávame v POHNPEI, na naj-
väčšom a najhornatejšom ostrove Spolkové-
ho štáte federatívneho štátu MIKRONÉZIA. 
Pozor na hlavu, padajú kokosy! Máme 3 plné 
dni na objavovanie jedného z najexotickejších 
miest, aké ste kedy navštívili. Prenajatou do-
pravou iba pre nás vyrážame na opačný koniec 
ostrova a následne loďou na ostrov Tenwen 
k úžasnému Nan Madol. Benátky Pacifiku, 
Nebeský útes, takéto prezývky charakterizujú 
pamiatku, ktorá vám vyrazí dych. Archeológo-
via hovoria, že viactonové kamene prepravovali 
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Mikronézia
TAIWAN ∙ PALAU ∙ GUAM ∙ MARSHALLOVE OSTROVY ∙ MIKRONÉZIA ∙ USA
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z ostrova, ktorý je hodinu letu. Vtedy však 
lietadlá nemali… Žiadne zátarasy, žiadni iní 
turisti, iba vy a nedozerný oceán. Ubytovanie 
je tu jednoduché, aj keď opäť najlepšie v celom 
štáte. Výstup na hornatý ostrov Sokeh s po-
hnutou históriou. Malé domorodé domčeky, 
bujná príroda. Mango, kokosové palmy, taro, 
jackfruit, noni (weipwul), puhala, chlebovník 
a hustá džungľa jedného z najkrajších tropic-
kých ostrovov sveta. Všetci zažijeme prípravu 
magického nápoja sakau, ktorý nám ochromí 
telo, ale myseľ budeme mať čistú a jasnú. Ako 
vyzerá parlament bývalých ľudožrútov a jeden 
z posledných matriarchátov sveta? Čas na 
unikátne potápanie či rybačku.

     Pristaneme v štáte Kosrae a násled-
ne preletíme na MARSHALLOVE OSTROVY. 
Vyše tisíc koralových ostrovov sa delí na sku-
piny Ralik a Ratak a my pristaneme na oboch. 
Opäť totálne iné ostrovy, než aké sme videli 
doteraz. Najvyšší vrch tu má 3 metre. Autami 
prejdeme po jedinej asfaltke hlavného mesta 
okolo všetkých oficiálnych inštitúcii Majuro, 
prenajatou jachtou v štýle Robinsona Crusoe 
hľadáme ten najkrajší ostrov sveta. Ponoríme 
sa za vrakom lietadla na dno pokojnej lagúny, 
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 naj-
lepšom hoteli ostrova.

         Relax na Oahu alebo fakulta-
tívne pokračovanie v dobrodružstve na troch 
najväčších ostrovoch Havaja.

Podrobný program nájdete na www.bubo.sk

S našou cestou končíme a odlietame domov. 
Prílet domov.

02

03

Archeológovia 
hovoria, že 
viactonové kamene 
prepravovali 
z ostrova, ktorý 
je hodinu letu. 
Vtedy však lietadlá 
nemali…

04

BUBO+
Jedinečné vedomosti 
a know how o Mikronézii
Realizované zájazdy
Precízny program 
a slovenský sprievodca
Ostrovy, ktoré nenájdete 
na mape
Absolútna exotika

18 dníod 8 600 €
do 8 900 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
odletovú taxu z Palau 
(50 USD), ktorá sa 
platí priamo pri odlete 
na letisku, iné aktivity 
a stravu, prípadné 
potápanie

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class (veľmi 
výhodný doplatok 
business trieda)
všetky prelety
vízové poplatky
ubytovanie v hoteloch 
podľa popisu
dopravu podľa programu
aktivity podľa programu
jazdu najrýchlejším 
výťahom sveta
dopravu na juh ostrova 
Guam, dopravu na 
unikátny Nan Madol 
vrátane prenajatej lode
ochutnávku božského 
sakau
ekologický poplatok za 
vstup na panenský ostrov
BUBO sprievodcu

20. 05. 2019 → 06. 06. 2019
25. 11. 2019 → 12. 12. 2019

TERMÍNY

Taipei

Palau

Guam

Pohnpei
Marshallove

ostrovy

Havaj

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Mliečna dráha v štátiku Palau

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Potápanie s medúzami

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Je Nan Madol najkrajšou 
pamiatkou Pacifiku 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Raj nad aj pod hladinou
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Cesta okolo sveta za 12 dní

Najkrajšia cesta 
okolo sveta

Cesta okolo sveta 
naprieč Pacifikom

Oceánia - za kultúrou Lapita

BUBO+
Zájazd s najlepšou 
leteckou spoločnosťou 
na svete a jej partnermi
Výber kategórie hotela
Vynikajúce reštaurácie 
a sprievodca

BUBO+
Najkratšie lety 
a minimum času = 
najdostupnejšia cesta 
okolo sveta na trhu!
Relax na pláži Waikiki, 
prehliadka Honolulu 
a mesta samurajov

BUBO+
Originálne krajiny
Rokmi overený program
Vynikajúce reštaurácie 
a sprievodca
Najlepšia cena na trhu

BUBO+
Autentické zážitky 
s našimi expertmi
Na vlastnej koži 
precestované destinácie
Najlepšie reštaurácie 
Oceánie

Paríž

Dubaj

Maledivy

Moorea

Colombo

Singapur

Auckland

Los Angeles

FRANCÚZSKA
POLYNÉZIA

USA

MALAJZIA

NOVÝ
ZÉLAND

Los Angeles

Havaj

Sydney

Tokyo

USA

AUSTRÁLIA

JAPONSKO

Dillí

Auckland

Peking

Tahiti
Veľkonočný

ostrov

Tokyo

Santiago
CHILE

INDIA

NOVÝ
ZÉLAND

JAPONSKO
ČÍNA

Samoa

Vanuatu

TONGA
NOVÁ

KALEDÓNIA

FIJI

Naša cesta okolo sveta má viacero 
naj. Sú nimi najvýhodnejšia cena, 
romantické destinácie, špičkové 
lietadlá, skvelá cena biznis class 
a neopakovateľný luxus prvej triedy. 
Neporovnávajte to ani so súkrom-
nými lietadlami. Partnerstvom so 
špičkovou leteckou spoločnosťou 
sa nám podarilo vytvoriť najkrajšiu 
cestu okolo sveta. Výborné reštau-
rácie, ktoré vystihujú dané krajiny.

Chcete obletieť zemeguľu za pár 
dní a pritom aj niečo zažiť? Z Chod-
níka slávy v Hollywoode na Waikiki 
Beach na Havajských ostrovoch, 
spomienky na Pearl Harbor a prelet 
cez dátumovú hranicu do austrál-
skeho Sydney. Svetoznáma opera, 
prechádzka po Bondi Beach a le-
tíme do Tokia. To najlepšie z mo-
derného Japonska ale aj história 
v Kamakure.

Vraví sa, že raz za život to treba 
skúsiť a zúčastniť sa cesty okolo 
sveta. Cesta okolo sveta s BUBO 
vás zavedie na netradičné miesta. 
Malé skupiny do 12 ľudí. Porovnaj-
te to s konkurenciou a masovými 
cestami okolo sveta. Vyjde vám 
iba jedna odpoveď. Poďte s BUBO.

Ak ste už boli všade, tu ešte takmer 
iste nie. Zájazd určený pre scestova-
ných ľudí na najizolovanejšie miesta 
v Tichom oceáne. Exotické Samoy 
a skákanie na dátumovej hranici, 
šialení skokani na Pentecoste, lie-
tajúce líšky a ľudožrútska minulosť. 
Kanibalské ostrovy, najsilnejší muži 
v americkej armáde. Tonga - jediné 
kráľovstvo Tichomoria a ostrovček, 
kde budeme jedinými turistami.

USA ∙ AUSTRÁLIA ∙ JAPONSKO

HAVAJSKÉ OSTROVY

ZÁPADNÁ SAMOA ∙ AMERICKÁ SAMOA ∙ FIJI

NOVÁ KALEDÓNIA ∙ TONGA ∙ VANUATU

DUBAJ ∙ SRI LANKA ∙ SINGAPUR ∙ NOVÝ ZÉLAND INDIA ∙ ČÍNA ∙ JAPONSKO ∙ NOVÝ ZÉLAND

USA ∙ FRANCÚZSKA POLYNÉZIA ∙ MALDIVY FRANCÚZSKA POLYNÉZIA ∙ CHILE

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA  AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA12 dní

25 dní 24 dní

21 dníod 3 450 €

od 6580 € od 9480 €

od 13340 €/ do 3 650 €

/ do 6580 € / do 9480 €

/ do13340 €
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VIAC ZÁJAZDOV NA WWW.BUBO.SK

ALBÁNSKO

ANGLICKO

BOSNA A HERCE-
GOVINA

BULHARSKO

CHORVÁTSKO

ČIERNA HORA

DÁNSKO

ESTÓNSKO

FÍNSKO

FRANCÚZSKO

GIBRALTAR

ÍRSKO

ISLAND

KOSOVO

LITVA

LOTYŠSKO

NEMECKO

NÓRSKO

PORTUGALSKO

RUSKO

SEVERNÉ ÍRSKO

SEVERNÉ 
MACEDÓNSKO

ŠKÓTSKO

ŠPANIELSKO

SRBSKO

ŠVAJČIARSKO

ŠVÉDSKO

TALIANSKO

UKRAJINA

VATIKÁN

EURÓPA



01

 Odlet a krátky let do Dánskeho kráľovstva. 
Začína sa najluxusnejší okruh Škandináviou 
na slovenskom trhu pod patronátom vyštu-
dovaných škandinavistov. Každý deň tejto 
cesty sa dozviete viac. O poznanie aj zážitky 
je postarané. Príchod do mesta, ktoré preslávil 
Hans Christian Andersen a výborné pivo. Čaká 
nás liberálna KODAŇ s uvoľnenou atmosférou 
plnou bicyklov. Radničné námestie s dominant-
nou červenou radnicou, z ktorého vychádza 
najdlhšia pešia zóna na svete. Ulička pestro-
farebných domčekov Nyhavn, kde najznámejší 
Dán býval. Mramorový kostol a kráľovský palác 
s čudnou čestnou strážou. Prečo majú Dáni 
svoju Margarétu tak radi? Kto ilustroval dánsky 
preklad Pána prsteňov? Pred sídlom dánskeho 
parlamentu si povieme niečo viac o modernej 
Škandinávii, vysvetlíme si tradíciu Kalmarskej 
únie, pospomíname dánske kolónie v Karibiku 
a objasníme základy dnešného dánskeho bla-
hobytu. Kto je Peter Madsen? Ktorej krajine 
patrí najstaršia vlajka na svete? Okrúhla veža, 
na ktorú sa kočom nechal vyviezť aj Peter Veľký. 

 EURÓPA

Čo tu ruský cár robil? Kto bude mať chuť, večer 
si zájde do štvrte hippies v Kristianii. Predávajú 
tu aj ľahké drogy, no vy môžete stráviť večer pri 
pivku a rockovom koncerte. Alebo dáte pred-
nosť zábavnému parku Tivoli? Určite ochutnáte 
tradičný dánsky hotdog a na požiadanie vám 
skúsime rezervovať reštauráciu Noma, ktorá 
bola tri roky najlepšou reštauráciou našej pla-
néty (rezervácia minimálne tri mesiace vopred).

 Cez Öresundský prieliv smerujeme do švéd-
skeho MALMÖ. Videli ste geniálny seriál Most? 
Ideme po jeho stopách. Je Saga Norénová 
typická Švédka? Ktorého futbalistu vzývajú 
miestni fanúšikovia? Krátka prehliadka tretieho 
mesta Švédska, ktoré sa za pár rokov zmenilo 
z priemyselného sivého mesta na modernú met-
ropolu plnú zelene. Rozdiely medzi Dánskom 
a Švédskom. Opitý ako Dán? Či ako Švéd? Tur-
ning Torso (190 m, dielo Santiaga Calatravu) 
patrí k najvyšším obytným domom v Európ-
skej únii. Ako mohlo vyrásť v rovnostárskom 
Švédsku? Koľko tu stoja byty? LUND: švédsky 

NOVÝ PROGRAM

5 najkrajších miest Škandinávie na jednej ceste. a rozprávkara 
Andersena, stredoveký Štokholm postavený na ostrovoch, 
klasicistické cárske Helsinki, Tallin obohnaný hradbami, secesná 
Riga na križovatke kultúr. Plavba cez Fínsky aj Botnický záliv. 
Dánske párky, švédsky snus, fínska lososová polievka, lotyšské 
pirohy. Množstvo gurmánskych špecialít.

Metropoly Škandinávie
DÁNSKO ∙ ESTÓNSKO ∙ FÍNSKO ∙ LOTYŠSKO ∙ ŠVÉDSKO

Cítiť, že v BUBO sa 
o kulinárstvo zaujímajú 
a sprievodcovia sú na 
gurmánstvo školení. 
A reštaurácie s modernou 
škandinávskou kuchyňou 
patria právom k najlepším 
na svete.

Jaroslav
Židek
executive chef
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 TALLINN: historické mesto medzi hradba-
mi, aké ste tu nečakali (UNESCO). Stredoveké 
uličky, dôkladná prehliadka čarovného mesta 
hanzových obchodníkov,

lekáreň Petra Veľkého, pravoslávny chrám, 
ktorý chceli Estónci po oslobodení od Rusov 
zbúrať. Radnica, ktorú navštívil aj Dalajláma. 
Olympijská dedina, ktorá slúžila jachtárom 
počas LOH v roku 1980 v Moskve. Pohoda pri 
pohári chladeného pivka Saku s vyhliadkou na 
mesto. Tradičný trh Balti jaam. Ešte nedávno 
ruiny, dnes trendy štvrť Kalamaja s umeleckou 
zónou Telliskivi. Nemôžete obísť. Vyskúšajte 
ľahkú večeru v reštaurácii F-hoone. Alebo dáte 
prednosť mäsovému obžerstvu v našej obľúbe-
nej? Estónci hľadia do budúcnosti. Všetko sa 
tu už rieši elektronicky a život je zrazu oveľa 
jednoduchší. A viete, kto vynašiel Skype?

02

Strieborná Biblia, ktorú Švédi ukradli Čechom 
počas tridsaťročnej vojny. Uvidíme ju? Naspäť 
v Štokholme: moderná pešia zóna Drottning-
gatan, socialistické námestie Sergels Torg 
a miesto, kde zastrelili Olafa Palmeho. Prečo? 
A kto sú to Švédski demokrati? Kde dnes býva 
švédsky premiér? Vysvetlíme si. Nalodenie sa 
na trajekt do Helsínk, ubytovanie v kajutách 
a opúšťame Švédsko prechádzajúc typické 
šéry na pobreží. Zoberte si šálku kávy a vyjdite 
na palubu. Ticho na ploche tisícsedemsto 
štvorcových kilometrov, okolo tridsaťpäťtisíc 
ostrovčekov je neskutočné. Večerná zastávka 
na ostrove Āland. Zábava na lodi so Švédmi 
a Fínmi, ktorí sa tu lúčia so slobodou. Budete 
spievať fínske karaoke?

 HELSINKI: príchod do hlavného mesta 
Fínska. Fínsko dlho žilo v tieni a strachu zo 
sovietskeho suseda a až pád Berlínskeho múru 
a príchod Nokie krajinu opäť postavil na nohy. 
Kde Nokia urobila chybu? Helsinki ako výklad-
ná skriňa klasicizmu. Skvelá rybia tržnica, 
kde určite ochutnáme aj lososovú polievku, 
pravoslávna Uspenská katedrála (najväčšia 
v západnej Európe), hlavná trieda Espla-
naden, Skalný chrám, vytesaný do kameňa. 
Vedeli ste, že Fíni sa len s vypätím všetkých 
síl ubránili Stalinovi a osudu pobaltských re-
publík? Pre športovcov olympijský štadión, na 
ktorom úspechy slávil Emil Zátopek. Pre ne-
-športovcov fínska vodka na traktore v našom 
obľúbenom bare. Ochutnáte soba? Pre tých, 
ktorí chcú mať nabitý program, fakultatívne 
výlet na ostrov Suomenlinna (UNESCO). Na-
lodenie sa na trajekt do Estónska a plavba 
cez Fínsky záliv. Vody, ktoré kedysi Európu 
rozdeľovali ako Berlínsky múr. Dnes z blízkosti 
Fínska Estónsko aj vďaka príbuznému jazyku 
veľmi profituje. Ubytovanie.

Oxford, ktorý bol kedysi najväčším mestom 
Škandinávie. Mohutná katedrála, ktorú by ste 
tu nečakali. Pochopíte súvislosti. Rozprávanie 
o študentskom živote v Škandinávii. Je niekde 
na svete lepší študentský život? Prečo robia štu-
denti po večeroch zadarmo? Presun švédskou 
krajinou na východne pobrežie. ABBA, Ingmar 
Bergman, švédsky model alebo kto vynašiel 
bezpečnostné zápalky. V čom sa líši švédsky 
kráľ a dánska kráľovná? Noc v Štokholme.

 Je ŠTOKHOLM najkrajším hlavným mestom 
v Európe? Mnohí to tvrdia, uvidíte na vlastné oči. 
V úzkych uličkách starého mesta auto neprejde. 
Porozprávame si o štokholmskom krvavom 
kúpeli, ale ukážeme si aj najväčší kráľovský 
palác na svete, sídlo švédskeho parlamentu 
(s najväčším zastúpením žien na svete), rad-
nicu, kde sa každý rok koná ples pri príležitosti 
udeľovania Nobelovych cien. Ktorá Nobelova 
cena sa neudeľuje v Štokholme? A prečo? Viete, 
kde majú v Štokholme najlepšiu zmrzlinu? Čo to 
žuvajú všetci chlapi? Ochutnáte snus? Vyhliadka 
z bohémskeho Mosebacke, trilógia Stiega Lars-
sona a dve knihy Davida Lagercrantza. Páčili 
sa vám? Kde býva Lisbeth Salanderová? Kto 
zdedil Larssonove milióny? Komunisti? Bohatá 
Strandvägen, kde prepil svoje byty Björn Borg. 
Apropo známe mená. Čo majú spoločné Neneh 
Cherry, Dr. Alban a Zlatan Ibrahimovič? Pre 
záujemcov návšteva múzea lode Wasa, ktorá 
sa v 17. storočí potopila na svojej prvej platbe 
a zachovala sa, až kým ju potápači nevytiahli. 
Raj pre milovníkov starých lodí. Suveníry s ty-
pickým červeným koníkom, pivko v hipsterskej 
štvrti Södermalm, možno ľadový bar. Všetky 
tváre Štokholmu za jeden deň.

 Študentská UPPSALA: konkurent Lundu 
s najväčšou katedrálou Švédska. Hrobka prvé-
ho švédskeho kráľa Gustava Vasu a vzácna 

Kto ilustroval dánsky 
preklad Pána prsteňov? 
Ktorej krajine patrí 
najstaršia vlajka na svete? 
Prečo robia študenti po 
večeroch zadarmo? Kde 
Nokia urobila chybu? ABBA, 
Ingmar Bergman, švédsky 
model alebo kto vynašiel 
bezpečnostné zápalky.
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 Rýchly presun po historickej a za peniaze 
Európskej únie obnovenej Via Baltica do Lo-
tyšska. Hlavné mesto RIGA bude tým správ-
nym vyvrcholením našej cesty. Ubytovanie 
v absolútnom centre mesta. Mesto secesných 
budov (UNESCO), ktoré staval otec režiséra 
legendárneho filmu Krížnik Potemkin. Mesto 
mohutných nemeckých katedrál a unikátnej 
kombinácie nemeckých, ruských a pobalt-
ských vplyvov. Chrám svätého Petra s vy-
hliadkou na metropolu Lotyšska. Pochutíme 
si na pelmenoch a pri Pamätníku slobody si 
porozprávame o boji pobaltských národov 
proti nemeckej aj sovietskej okupácii. Už chá-
peme hrdosť Baltov na svoj región.

 Posledné nákupy v opustených leteckých 
hangároch, posledné fotografie, výhľady na 
rieku Daugava. Rozlúčka so severnou Európou 
a odlet do strednej Európy.

ODPORÚČAME PRED CESTOU:

kniha: Stieg Larsson 
Muži, ktorí nenávidia ženy (a 4 
pokračovania), moderný švédsky 
spoločensko-kriminálny román

seriál: Most 
3 série desaťdielneho dánsko-švédsko 
kriminálneho seriálu s geniálnymi výkonmi 
hercov, odohrávajúci sa na moste medzi 
Kodaňou a Malmo

film: Rodinná oslava 
psychologická dráma od dánskeho 
režiséra T. Vinterberga

03 04

05 06

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Večerný Nyhavn, Kodaň

02 foto :  Mirka ZELIZŇÁKOVÁ — bubo  
Letná pohoda v Škandinávii

03 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Pred symbolom Helsínk 

04 foto :  Ľuboš PIŠTEK — klient  
Mlyny Kodane

05 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo   
Mladí Estónci pred svojím 
parlamentom 

06 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo  
Aj do špičkových reštaurácií 
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KODANSKÁ KRISTIANIA
Slobodný štát hipíkov v bývalých kráľovských 
dokoch. Na chvíľu zabudnite na predsudky 
a ponorte sa s nami do liberálneho sveta Ko-
dančanov.

LISBETH SALANDEROVÁ
S nami uvidíte viac než len uličky starého mes-
ta. Do bohémskeho Södermalmu po stopách 
knižných hrdinov a za najkrajšími výhľadmi 
na Štokholm.

NOČNÁ PLAVBA
Nezabudnuteľná plavba cez Botnický záliv 
zo Štokholmu do Helsínk. Plavba pomedzi 
pobrežné ostrovčeky a prvý ranný pohľad na 
Helsinki z vody je top.

PRAŽENÉ MANDLE
V uličkách stredovekého Tallinnu akoby zastal 
čas. Toto ste tu nečakali. Nasypte si do dlane 
pražené mandle od dievčat v tradičných kro-
joch a objavujte stredovek.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Kodaň

Lund

Štokholm

Uppsala
Helsinki

Tallinn

Riga

ŠVÉDSKO

FINSKO

DÁNSKO

ESTÓNSKO

LOTYŠSKO

BUBO+
Nočná plavba cez Fínsky 
záliv v cene
Prekladáme škandinávske 
bestsellery (Larsson, 
Nesbo, Millennium)
Štyria sprievodcovia 
hovoriaci po fínsky, 
švédsky, dánsky a nórsky
Škandinávia s BUBO 
je samozrejmá voľba

8 dní od 1 330€ / do 1 330  €

01. 05. 2019 → 08. 05. 2019
29. 06. 2019 → 06. 07. 2019
29. 07. 2019 → 05. 08. 2019
11. 08. 2019 → 18. 08. 2019
24. 08. 2019 → 31. 08. 2019

Jediný päťhviezdičkový hotel 
v Štokholme víta svetové osob-
nosti už od svojho otvorenia 
v  roku 1874. Najlepšia poloha 
pri vode oproti kráľovskému pa-
lácu, výborné spa a michelinská 
reštaurácia priamo v hoteli láka 
dnes. Do roku 1929 sa tu konal 
banket pri príležitosti udeľova-
nia Nobelových cien, potom sa 
presunul do radnice, no držitelia 
slávnych ocenení s rodinami sú 
dodnes ubytovaní v hoteli Grand. 
Ubytujte sa tu a zažite maximálny 
luxus v rovnostárskom Švédsku.

TERMÍNY CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku
trajekt Štokholm-Helsinki
trajekt Helsinki-Tallinn
ubytovanie v kvalitných 
⭑⭑⭑ a ⭑⭑⭑⭑ hoteloch
raňajky
ubytovanie v kajutách 
počas nočnej plavby
slovenského BUBO-
sprievodcu na 
mieste pobytu
všetky cestné poplatky
2x vstupné (Okrúhla veža 
v Kodani, olympijský 
štadión v Helsinkách)
informačný materiál
poistenie proti 
insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
poistenie, stravu 
(mimo uvedenej)

Grand Hotel 
Štokholm
⭑⭑⭑⭑⭑

Švedsko

Vonkajšia kajuta s oknom 
počas nočnej plavby:
od 58 €
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Čítali ste romány od Jo Nesba? Prekladali sme ich my.
A pripravili sme pre vás opäť lepší program v Nórsku.
Najnórskejšie mesto sveta (UNESCO), najdlhší fjord a najväčší
ľadovec. Najdlhší cestný tunel sveta, najstrmšia cesta Nórska,
slávna Cesta trollov. Oba fjordy UNESCO, najzápadnejšie
miesta Škandinávie, Bergen a Oslo, kde sa ozaj dobre žije.

 Prilietame do hlavného mesta Nórska. 
Začíname v hlavnom meste OSLO. Ubytovanie 
v centre mesta. Prvá prechádzka po prome-
náde Karl Johans Gate.

 Ulica Karla Johana – hlavná ulica Nórska, 
pomenovaná podľa francúzskeho maršala 
z napoleonských čias a zároveň švédskeho 
korunného princa. Vysvetlíme vám dôvod. Krá-
ľovský palác, ktorý mestu dominuje a mohutná 
červená radnica nad prístavom. Moderná časť 
prístavu Aker Brygge s krásnymi stavbami od 
Renza Piana a stredoveká pevnosť Akershus. 
Pre záujemcov Národná galéria s obrazmi 
najznámejšieho nórskeho maliara Edvarda 
Muncha. Mimochodom, na Waldemar Thranes 
gate 8 v Oslo nájdete aj reštauráciu Schrøder, 
do ktorej rád chodieva Harry Hole. Výhľad na 
mesto zo strechy prekrásnej modernej opery. 
Novučká štvrť Bjørvika a architektúra Barco-
de. Cítite tu peniaze? Pre záujemcov večera 
v michelinovskej reštaurácii v centre mesta, 
respektíve zábava v nočných kluboch jedného 
z najdrahších miest našej planéty.

 Opušťame Oslo a na najbližších niekoľko 
dní sa vydávame na cestu nórskou prírodou. 
Popri najväčšom jazere Mjøsa navštívime de-
jiská olympijských hier. Hamar a jeho slávna 
rýchlokorčuliarska hala, Lillehammer a  jedi-
nečný výhľad zo skokanských mostíkov, kde 
si povieme všetko o najkrajšej zimnej olympi-
áde v histórii. Prechádzame cez známu doli-
nu GUDBRANDSDALEN, ktorá je ospievaná 
v množstve nórskych piesní. Dolina Romsdalen 
s najvyššími lezeckými stenami v Európe, ktoré 
budú padať kolmo na nás. Začínate vnímať 
Nórsko také, aké je.

 Je toto najkrajší deň, aký sa dá v európskej 
prírode zažiť? Nóri to tvrdia. Úžasná Cesta 
trolov, ktorej ostré zákruty vám vyrazia dych, 
a na jej vrchole zažijete jeden z najúchvatnej-
ších výhľadov, aké sa vám v Nórsku naskytnú. 
Smerujeme k prekrásnemu nórskemu fjordu 
GEIRANGER (UNESCO). National Geographic 
ho zaradil medzi najzachovalejšie prírodné 
pamiatky UNESCO na svete. Vedel prečo. 
Raj pre milovníkov prírody, hudba Edvarda 

 EURÓPA

Griega a rozprávky o troloch. Nezabudnuteľná 
vyhliadková plavba po fjorde (fakultatívne). 
Posledný výhľad nad Geirangerom a kreslo 
kráľovnej Sonje. Spánok v horskom hoteli ďa-
leko od všetkého, ktorý zaradíte medzi svoje 
top cestovateľské zážitky. Tu sa zastavil čas.

 Najslávnejší ľadovec Nórska Briksdalsbreen 
sa každým dňom zmenšuje. Vy ho ešte uvidí-
te. Ľahká dvojhodinová prechádzka krásnou 
nórskou prírodou. Pokračujeme na západ, 
do mestečka MALOY. Návšteva jedného naj-
západnejších cípov Nórska, atmosféra konca 
sveta, nórske ticho. Maják, v ktorom straší. 
Krásna biela pláž s vodou od trinásť stupňov, 
kde sme sa minulý rok niekoľkokrát kúpali. 
Atlantický oceán a vy.

 Popri Nordfjorde (106 km) smerujeme späť 
do srdca nórskych fjordov. Po ceste však ešte 
navšívime ľadovcový jazyk Bøyabreen a výbor-
né ľadovcové múzeum v jeho bezprostrednej 
blízkosti (fakultatívny vstup). Trajektom cez 
najdlhší nórsky fjord Sognefjord (205 km) 

01

Nórsko – zlatý trojuholník
NÓRSKO
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k nádhernému drevenému kostolíku v Kaupan-
geri. Uvidíme aj drevené a čipkované mestečko 
Laerdalsoyri a zažijeme najdlhší cestný tunel 
na svete (24 kilometrov). Stojíte uprostred 
tunela a nad hlavou máte kilometer skaly. 
Príchod do mestečka FLAM v srdci krajiny 
fjordov. Priestor pre výlet najkrajšou nórskou 
železnicou do mestečka Myrdal, z úrovne mora 
na náhornú plošinu 1000 m.n.m.

 Nachádzame sa pri druhom UNESCO 
fjorde Nærøyfjord, ktorý dostal pomenovanie 
po severskom bohovi, vládcovi mora. Až 1400 
metrov vysoké skaly nad hladinou, a 500 met-
rov pod hladinou. Pre záujemcov dvojhodinová 
plavba. Majestátny fjord, na ktorý určite ne-
zabudnete. Okolo tretieho najdlhšieho fjordu 
planéty HARDANGER (179 km) smerujeme 
do najnórskejšieho mesta na svete. Vitajte 
v BERGENE: prechádzka mestom, učupeným 
medzi siedmimi kopcami.

 Drevené domy obchodníkov ako svedectvo 
nemeckej histórie Bergenu (UNESCO), najza-
chovalejšia stredoveká pevnosť v Nórsku. Na 
rybom trhu možno ochutnáte výbornú rybiu 
polievku a odvážnejší aj veľrybu. Kúpite si do-
mov losiu či sobiu salámu? Vláčik nás strmým 
kopcom vyvezie na prekrásnu vyhliadku, odkiaľ 
budete mať mesto ako na dlani. Definitívne 
chápete, prečo sa Nóri vždy obracali k moru. 
Rozlúčka s Nórskom, transfer na letisko a odlet 
domov.

02

03

Orlou cestou 
k najkrajšiemu 
nórskemu fjordu, 
ktorý National 
Geographic označil 
za najzachovalejšiu 
prírodnú pamiatku 
UNESCO.

04

BUBO+
Najdlhší cestný tunel 
sveta aj najstrmšia cesta 
Nórska v cene
Dôkladný výber hotelov 
na základe 22 rokov 
skúseností
Oba fjordy UNESCO, 
najkrajšie vodopády, 
najväčší ľadovec
Prepracovaná cesta 
pod patronátom 
škandinavistov

8 dní

od 1 550 €
do 1  640 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
poistenie, iná strava, 
batožina prepravovaná 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodná letenka 
v economy class
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch
raňajky, všetky transfery
BUBO sprievodca
cestné poplatky
vláčik na vyhliadku nad 
Bergenom
poistenie proti 
insolventnosti

17. 06. 2019 → 24. 06. 2019
30. 06. 2019 → 07. 07. 2019
14. 07. 2019 → 21. 07. 2019
28. 07. 2019 → 04. 08. 2019
02. 08. 2019 → 09. 08. 2019
12. 08. 2019 → 19. 08. 2019
26. 08. 2019 → 02. 09. 2019
09. 09. 2019 → 16. 09. 2019

TERMÍNY

Lillehammer

Geiranger
Maloy

Stryn

NORSKO

Oslo

Bergen

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Krajina fjordov

02 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo  
Nóri - hrdí od kolísky

03 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo   
Krevety každý deň

04 foto : Robert TARABA — bubo  
Domčeky Bergenu

2X PLAVBA 
PO FJORDOCH
80 € osoba

NAJKRAJŠIA 
ŽELEZNICA NÓRSKA
52 € osoba
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   Transfer na letisko a odlet na Island. 
Pristávame na letisku Keflavik, ktoré počas 
druhej svetovej vojny vybudovali americké 
vojská. Posledný lacný alkohol v  letiskovom 
duty free. Transfer z letiska mesačnou kraji-
nou do centra mesta. Ubytovanie v jednom 
z najpokojnejších hlavných miest Európy. Zlatý 
islandský trojuholník. Známy zlatý vodopád 
GULLFOSS, aktívny gejzír STROKKUR a sláv-
ny GEYSIR, ktorý dal meno všetkým gejzí-
rom. THINGVELLIR a kontinentálna trhlina 
ALMANNAGIA, kde sa Európa a Amerika od 
seba neúprosne vzďaľujú. Miesto najstaršie-
ho fungujúceho parlamentu na svete. Ako 
mohla pred tisíc rokmi existovať krajina, kde 
namiesto kráľa a šľachty vládol ľud? REYK-
JAVÍK: prehliadka hlavného mesta ostrova. 
Panoráme mesta dominuje Hallgrimov kostol, 
ktorý nemôžeme obísť. Budeme si rozprávať 
o tradíciách kultúry žijúcej na konci sveta, 
o najstaršom parlamente na svete, založenom 
v roku 930, o krajine, ktorej vládni predstavi-
telia veria na mýtické bytosti, a kde sa cestná 

 EURÓPA

sieť prispôsobuje prianiam elfov. O krajine, 
kde sa v roku 2009 tretina obyvateľstva chce-
la vysťahovať z krajiny. Ako vnímajú svoju 
krajinu teraz?

 Celodenný výlet na južné pobrežie Islandu. 
Dva fantastické vodopády Seljalandsfoss 
a Skogafoss a výhľad na známy skalný útvar 
Dyrholaey s množstvom hniezdiacich vtákov. 
Dedinka VIK, ktorá pri ktoromkoľvek výbu-
chu sopky môže zaniknúť pod masou vody 
z  ľadovcov. Prečo tu ľudia žijú? Fascinujúce 
čierne pláže na najjužnejších miestach Is-
landu. Aký je najbližší kontinent smerom na 
juh? Že by Antarktída? Sopka EYJAFJAL-
LAJOKULL preslávila Island na celom svete. 
My ju pri dobrom počasí uvidíme. Návrat do 
Reykjaviku. Pre záujemcov návšteva jednej 
z top-reštaurácií mesta. Najmä milovníci rýb 
a  jahňaciny si prídu na svoje, no ochutnať 
môžete aj veľrybu, či koňa. Reykjavík je malý, 
no kvalitou reštaurácií patrí medzi európsku 
špičku. Ochutnáte. Pochopíte.

NOVÝ PROGRAM

To najlepšie z dvoch výnimočných krajín s prepracovaným 
programom. Dúhové hory Landmannalaugar v cene! Okrem 
toho najkrajšie fjordy, sopky, vodopády, šíry Atlantik. Poplavíme 
sa k veľrybám, budeme obdivovať modernú architektúru Oslo 
aj drevené domčeky Bergenu. Nekonečne dlhé dni pod vedením 
vyštudovaných škandinavistov.

Island, Nórsko – najkrajšia Európa
ISLAND • NÓRSKO

S BUBO sme s celou 
rodinou prešli Island 
a Nórsko. A užili sme si 
to naplno. Hlavne preto, 
lebo cestovka sa postarala 
doslova o všetko. Lovili 
sme zážitky na každom 
kroku a každý deň na iných 
miestach

Daniel
Kollár
generálny riaditeľ 
čsob banky
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pamiatky UNESCO na svete. Vedel prečo. Raj 
pre milovníkov prírody, hudba Edvarda Grie-
ga a rozprávky o trolloch. Nezabudnuteľná 
vyhliadková plavba po fjorde (fakultatívne). 
Posledný výhľad nad Geirangerom a kreslo 
kráľovnej Sonje. Spánok v horskom hoteli ďa-
leko od všetkého, ktorý zaradíte medzi svoje 
topcestovateľské zážitky. Tu sa zastavil čas.

 Najslávnejší ľadovec Nórska Briksdalsbre-
en sa každým dňom zmenšuje. Vy ho ešte 
uvidíte. Ľahká dvojhodinová prechádzka 
krásnou nórskou prírodou. Pokračujeme na 
západ, do mestečka MALOY. Návšteva jedné-
ho najzápadnejších cípov Nórska, atmosféra 
konca sveta, nórske ticho. Maják, v ktorom 
straší. Krásna biela pláž s vodou od trinásť 
stupňov, kde sme sa minulý rok niekoľkokrát 
kúpali. Atlantický oceán a Vy.

02

mestom OSLO. Ubytovanie v  absolútnom 
centre mesta. Ulica Karla Johana – hlavná 
ulica Nórska, pomenovaná podľa francúzske-
ho maršala z napoleonských čias a zároveň 
švédskeho korunného princa. Vysvetlíme vám 
prečo. Kráľovský palác, ktorý mestu dominuje 
a mohutná červená radnica nad prístavom. 
Moderná časť prístavu Aker Brygge s krásnymi 
stavbami od Renza Piana a stredoveká pev-
nosť Akershus. Pre záujemcov Národná galéria 
s obrazmi najznámejšieho nórskeho maliara 
Edvarda Muncha. Výhľad na mesto zo strechy 
prekrásnej modernej opery, kam sa mladí Nóri 
prichádzajú zasnúbiť. Novučká štvrť Bjørvika 
a architektúra Barcode. Cítite tu peniaze? Fa-
mózny Vigelandov park. Pre záujemcov večera 
v michelinovskej reštaurácii v centre mesta, 
respektíve zábava v nočných kluboch jedného 
z najdrahších miest našej planéty.

 Popri najväčšom jazere Mjøsa navštívime 
dejiská olympijských hier. Hamar a jeho slávna 
rýchlokorčuliarska hala, Lillehammer a  jedi-
nečný výhľad zo skokanských mostíkov, kde si 
povieme všetko o najkrajšej zimnej olympiáde 
v histórii. Viete, kam sa podela olympijská 
dedina? Prechádzame na sever cez známu 
dolinu GUDBRANDSDALEN, ktorá je ospieva-
ná v množstve nórskych piesní a podľa ktorej 
dostal názov typický sladkastý kozí syr. Dolina 
Romsdalen s najvyššími lezeckými stenami 
v Európe, ktoré budú padať kolmo na nás.

 Je toto najkrajší deň, aký sa dá v európskej 
prírode zažiť? Nóri to tvrdia. Úžasná Cesta 
trollov, ktorej ostré zákruty vám vyrazia dych, 
a na jej vrchole zažijete jeden z najúchvatnej-
ších výhľadov, aké sa vám v Nórsku naskytnú. 
Smerujeme k prekrásnemu nórskemu fjordu 
GEIRANGER (UNESCO). National Geographic 
ho zaradil medzi najzachovalejšie prírodné 

 Čakajú nás slávne LANDMANNALAUGAR. 
Terénnym vozidlom smerujeme do vnútro-
zemia údolím Þjórsárdalur so zástavkou pri 
vodopáde HJALPARFOSS. Rieka Fossa sa tu 
krásne štiepi na bazaltových stĺpoch a padá do 
hĺbky 20 metrov. Kaňony, údolia, nespevnené 
prechody riek, polia čiernej lávy a na obzore 
majestátna sopka HEKLA, ktorú stredovekí 
Islanďania považovali za bránu do pekla. Okolo 
nás magická čierna sopečná púšť tvorená 
popolom po nespočetných výbuchoch tejto 
nebezpečnej dámy. Vedeli ste, že tu predtým 
žili ľudia a všade navôkol sa pásli ovce a kone? 
Jazero FROSTASTADAVATN obklopené fa-
rebnými horami a krátermi. Rímsa krátera 
LJOTIPOLLUR a jazero v kráteri, v ktorom 
žijú pstruhy. Okolo nás zrejme najpestrejšie 
a najfarebnejšie scenérie Islandu. Práve sme 
dorazili do Dúhových hôr. Čas na túru (Lau-
gahraun alebo Blahnukur) v očarujúcom pros-
tredí. Pohodlnejší sa zatiaľ okúpu v prírodných 
horúcich prameňoch.

 Vyrážame na pozorovanie veľrýb a po-
brežného vtáctva. Porozprávame si o tradícii 
lovu veľrýb na islande a súčasne o snahách 
na presadenie zákazu lovu veľrýb a reštau-
ráciách, ktoré odmietajú predávať veľryby. 
Podarí sa nám vidieť veľryby aj teraz? Návrat 
do prístavu. Koho nepresvedčia na lodi, že 
veľryby sa nemajú jesť, môže po vylodení veľry-
bie mäso hneď ochutnať. Poobede sa okolo 
sídla islandského prezidenta BESSASTADIR 
presunieme k najnavštevovanejšiemu miestu 
Islandu. MODRÁ LAGÚNA a nezabudnuteľné 
kúpanie sa uprostred lávového pola v termál-
nej vode bohatej na minerály.

   Odlet do Nórska. Čaká nás krajina 
fjordov, fascinujúcej prírody a nezabudnuteľ-
nej severskej architektúry. Začíname hlavným 

Na obzore majestátna 
sopka HEKLA, ktorú 
stredovekí Islanďania 
považovali za bránu do 
pekla. Okolo nás magická 
čierna sopečná púšť 
tvorená popolom po 
nespočetných výbuchoch 
tejto nebezpečnej dámy.
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 Popri Nordfjorde (106 km) smerujeme späť 
do srdca nórskych fjordov. Po ceste však ešte 
navšívime ľadovcový jazyk Bøyabreen a výbor-
né ľadovcové múzeum v jeho bezprostrednej 
blízkosti (fakultatívny vstup). Trajektom cez 
najdlhší nórsky fjord Sognefjord (205 km) 
k nádhernému drevenému kostolíku v Kaupan-
geri. Uvidíme aj drevené a čipkované mestečko 
Laerdalsoyri a zažijeme najdlhší cestný tunel 
na svete (24 kilometrov). Stojíte uprostred 
tunela a nad hlavou máte kilometer skaly. 
Príchod do mestečka FLAM v srdci krajiny 
fjordov. Priestor pre výlet najkrajšou nórskou 
železnicou do mestečka Myrdal, z úrovne mora 
na náhornú plošinu 1000 m.n.m.

 Nachádzame sa pri druhom UNESCO 
fjorde Nærøyfjord, ktorý dostal pomenova-
nie po severskom bohovi, vládcovi mora. Až 
1400 metrov vysoké skaly nad hladinou, a 500 

metrov pod hladinou. Pre záujemcov dvojhodi-
nová plavba. Majestátny fjord, na ktorý určite 
nezabudnete. Okolo tretieho najdlhšieho fjordu 
planéty HARDANGER (179 km) smerujeme 
do najnórskejšieho mesta na svete. Vitajte 
v BERGENE: prechádzka mestom, učupeným 
medzi siedmimi kopcami.

 Štvrť drevených domčekov Bryggen (UNE-
SCO) ako svedectvo nemeckej histórie Ber-
genu a monopolu hanzovných obchodníkov. 
Najzachovalejšia stredoveká pevnosť v Nórsku. 
Na rybom trhu možno ochutnáte výbornú 
rybiu polievku. Kúpite si domov losiu, či sobiu 
salámu? Vláčik nás strmým kopcom vyvezie 
na prekrásnu vyhliadku, odkiaľ budete mať 
mesto ako na dlani. Odlet domov.

03 04

05 06

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Vodopády južného Islandu

02 foto :  Robert TARABA — bubo  
Dúhové hory Landmannalaugar

03 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo 
Železničný most v doline Romsdalen

04 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo  
Na čiernej pláži 

05 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo   
Islandské koníky sem 
priniesli vikingovia 

06 foto : Zuzka HÁBEKOVÁ — bubo  
Puffin - symbol ostrova
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TERMÁLNE PRAMENE
Neobídeme Modrú lagúnu, ale ukážeme vám 
aj miesta, kam sa chodia kúpať Islanďania. 
Návod na použitie: vyberte si deň, keď prší 
a teplota nestúpne cez 10 stupňov.

GURMÁNSKE ŠPECIALITY
Škandinávia je naša srdcovka už 25 rokov 
a naši sprievodcovia hovoria škandinávskymi 
jazykmi. Aj vďaka tomu objavíte tajomstvá 
miestnej kuchyne. Zhnitý žralok, sladký kozí 
syr, najlepšie jahňacie. Mňam.

JO NESBØ
Po stopách najznámejších nórskych románov, 
ktoré sme prekladali my. Nazrieme do štvrte 
Holmenkollen, kde bývala Rachel. Večeru si 
dáme v Schroderovi, kde sa opíjal Harry Hole.

NAJKRAJŠIE FJORDY
Program sme pripravili tak, že v Nórsku uvidí-
te naozaj veľmi veľa. Najkrajšie vyhliadky na 
fjordy, ale aj vyhliadkové plavby. Kúpanie sa 
na najkrajšej pláži Nórska.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

NORSKO
ISLAND

Geiranger

Geysir
Reykjavík

Oslo
Bergen

BUBO+
Pod patronátom 
škandinavistov
Vstupné do Modrej 
lagúny v cene
Trojhodinová plavba 
za veľrybami v cene
Najkrajšie fjordy, ľadovce 
aj vodopády Nórska

13 dní od 2 260€ / do 2450  €

12. 06. 2019 → 24. 06. 2019
25. 06. 2019 → 07. 07. 2019
09. 07. 2019 → 21. 07. 2019
23. 07. 2019 → 04. 08. 2019
28. 07. 2019 → 09. 08. 2019
07. 08. 2019 → 19. 08. 2019
21. 08. 2019 → 02. 09. 2019
04. 09. 2019 → 16. 09. 2019

Naším cieľom je, aby ste v Nór-
sku mali zážitok aj z ubytovania. 
Každý jeden hotel sme vám ušili 
k zážitku a v najkrajšej nórskej 
prírode pre vás rezervujeme vý-
nimočné ubytovanie. Patrí k nim 
aj hotel Videseter s  výhľadom 
do jednej z  krásnych nórskych 
dolín Hjelledalen. Vedie k nemu 
strmá, kľukatá cesta plná zákrut 
alebo prechod cez pustatinu, 
uzatvorený v zime. Hotel patrí 
už dlhé roky jednej nórskej rodine, 
s ktorou sme si vypracovali nad-
štandardné vzťahy. Ponúkneme 
vám preto lepší servis. Výborný 
losos na večeru s výhľadom snov. 
Pozor: ticho ruší krásny vodopád 
v bezprostrednej blízkosti hotela.

TERMÍNY CENA ZAHŔŇA

medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v hoteloch 
strednej triedy
raňajky
všetky transfery
BUBO-sprievodcu
cestné poplatky
všetko vstupné na Islande 
vrátane Modrej lagúny
pozorovanie veľrýb
vláčik na vyhliadku 
nad Bergenom
informačný materiál
poistenie proti 
insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

letiskové poplatky, 
cestovné poistenie 
a individuálne výdaje, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla (40 €/kus).

Hotel Videseter
⭑⭑⭑⭑⭑

Nórsko

FOSSHOTEL REYKJAVIK
370 € osoba / 5 nocí
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Na minútu prepracovaný program na Islande. Famózne 
Dúhové hory, gejzíry, vodopády, kontinentálna trhlina. 
Krásne čierne pobrežie najjužnejšieho Islandu, Eyjafjallajokull, 
kúpanie sa v termálnych vodách. Zábavné príbehy o krajine, 
ktorá verí na elfov a kde bolo zakázané piť pivo. Predĺžte si 
dovolenku o návštevu Grónska, Nórska alebo New Yorku.

 Odlet na Island. Pristávame na letisku 
Keflavik, ktoré počas druhej svetovej vojny 
vybudovali americké vojská. Posledný lacný al-
kohol v letiskovom duty free. Transfer z letiska 
mesačnou krajinou do centra mesta. Ubytova-
nie v jednom z najpokojnejších hlavných miest 
Európy. Alebo je piatok a Reykjavík žije? Inak, 
kto je Jon Gnarr?

 Čakajú nás slávne Dúhové hory LANDMAN-
NALAUGAR. Terénnym vozidlom smerujeme do 
vnútrozemia údolím Þjórsárdalur so zástavkou 
pri vodopáde HJALPARFOSS. Rieka Fossa 
sa tu krásne štiepi na bazaltových stĺpoch 
a padá do hĺbky 20 metrov. Kaňony, údolia, 
nespevnené prechody riek, polia čiernej lávy 
a na obzore majestátna sopka HEKLA, ktorú 
stredovekí Islanďania považovali za bránu do 
pekla. Jazero FROSTASTADAVATN obklopené 
farebnými horami a krátermi. Rímsa krátera 
LJOTIPOLLUR a jazero v kráteri, v ktorom 
žijú pstruhy. Okolo nás zrejme najpestrejšie 
a najfarebnejšie scenérie Islandu. Čas na túru 
(Laugahraun alebo Blahnukur) v očarujúcom 

prostredí. Pohodlnejší sa zatiaľ okúpu v prírod-
ných horúcich prameňoch. Návrat do Reykja-
viku večer s láskou k Islandu v srdci.

 Zlatý islandský trojuholník. Známy zlatý 
vodopád GULLFOSS, aktívny gejzír STROK-
KUR a slávny GEYSIR, ktorý dal meno všetkým 
gejzírom. THINGVELLIR a kontinentálna trhlina 
ALMANNAGIA, kde sa Európa a Amerika od 
seba neúprosne vzďaľujú. Miesto najstaršieho 
fungujúceho parlamentu na svete. Ako mohla 
pred tisíc rokmi existovať krajina, kde namiesto 
kráľa a šľachty vládol ľud? REYKJAVÍK: prehliad-
ka hlavného mesta ostrova. Panoráme mesta 
dominuje Hallgrimov kostol, ktorý nemôžeme 
obísť.Budeme si rozprávať o tradíciách kultúry 
žijúcej na konci sveta, o najstaršom parlamente 
na svete, založenom v roku 930, o krajine, kto-
rej prezident verí na elfov a kde sa cestná sieť 
prispôsobuje prianiam trollov. O krajine, kde sa 
v roku 2009 tretina obyvateľstva chcela vysťa-
hovať z krajiny. Ako vnímajú svoju krajinu teraz? 
A inak, vedeli ste, že na Islande sa pestuje najviac 
banánov v Európe? Kupujú si ich Grónčania.

 EURÓPA

 Celodenný výlet na južné pobrežie Islan-
du. Dva fantastické vodopády Seljalandsfoss 
a Skogafoss a výhľad na známy skalný útvar 
Dyrholaey s množstvom hniezdiacich vtákov. 
Dedinka VIK, ktorá pri ktoromkoľvek výbu-
chu sopky môže zaniknúť pod masou vody 
z  ľadovcov. Prečo tu ľudia žijú? Fascinujúce 
čierne pláže na najjužnejších miestach Islandu. 
Aký je najbližší kontinent smerom na juh? Že 
by Antarktída? Sopka EYJAFJALLAJOKULL 
preslávila Island na celom svete. My ju pri 
dobrom počasí uvidíme. Určite však uvidíme 
výborný dvadsaťminútový film o tom, ako 
výbuch sopky prežívali miestni. Fascinujúce 
zábery. Návrat do Reykjaviku. Pre záujemcov 
návšteva v  jednej z top-reštaurácií mesta. 
Najmä milovníci rýb a  jahňaciny si prídu na 
svoje, no ochutnať môžete aj veľrybu, či koňa. 
Reykjavík je malý, no kvalitou reštaurácií patrí 
medzi európsku špičku. Ochutnáte. Pochopíte.

 Vyrážame na pozorovanie veľrýb a pobrež-
ného vtáctva. Porozprávame si o tradícii lovu 
veľrýb na Islande a uvidíme aj kolóniu slávnych 
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aliek. Podarí sa nám vidieť veľryby aj teraz? 
Návrat do prístavu. Kto bude mať chuť, môže 
hneď po vylodení veľrybie mäso ochutnať. 
Poobede sa okolo sídla islandského prezidenta 
BESSASTADIR presunieme k najnavštevova-
nejšiemu miestu Islandu. MODRÁ LAGÚNA 
a nezabudnuteľné kúpanie sa v termálnej vode 
bohatej na minerály. Návrat do Reykjavíku.

 Posledné islandské raňajky, transfer na 
letisko a odlet domov alebo pokračovanie 
v ceste do Grónska. Prestup v Kulusuku a odtiaľ 
helikoptérou do Ammassaliku. Plná penzia sa 
začína obedom. Noc v Ammassaliku v dvoj-
posteľových izbách s príslušenstvom (sprcha, 
WC na izbe).

 Pobyt v Ammassaliku. Možnosť fakulta-
tívnych výletov. Plná penzia. Náčrt výletov: 
Plavba loďou k  ľadovcom (cca 60 €), let vr-
tuľníkom do vnútrozemia (cca 240 €), túra do 
neporušenej prírody Údolia kvetov (zadarmo, 
alebo za poplatok s miestnym sprievodcom). 
Výlety si kupujete podľa záujmu na hoteli.

   Rozlúčka s Grónskom. Prelet helikopté-
rou do Kulusuku a následne let do Reykjavíku. 
Prílet do Reykjavíku a pokračovanie v lete ešte 
tú istú noc. Prílet do Viedne.

02

03 04

BUBO+
Vstupné do Modrej 
lagúny v cene
Trojhodinová plavba 
za veľrybami v cene
Gurmánska mapa 
Reykjavíku v cene
Pod patronátom 
škandinavistov

6/9 dní

od 1750 €
do 3 250 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
poistenie, batožinu 
prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie v hoteloch 
strednej triedy
raňajky na Islande a plnú 
penziu v Grónsku
všetky transfery a výlety 
na Islande
BUBO-sprievodcu počas 
porgramu na Islande
vstupné do Modrej lagúny
pozorovanie veľrýb
cestné poplatky
informačný materiál
poistenie proti 
insolventnosti
prelet Island - Grónsko 
- Island lietadlom aj 
vrtuľníkom

12. 06. 2019 → 20. 06. 2019
25. 06. 2019 → 03. 07. 2019
09. 07. 2019 → 17. 07. 2019
23. 07. 2019 → 31. 07. 2019
28. 07. 2019 → 05. 08. 2019
07. 08. 2019 → 15. 08. 2019
21. 08. 2019 → 29. 08. 2019

TERMÍNY

ISLAND

GRÓNSKO

Vatnajokull

Geysir

Ammassalik

Reykjavík

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Dedinka na konci sveta 

02 foto : Robert TARABA — bubo  
Ľadový svet s BUBO

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Dva lety helikoptérou v cene 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Celkom iný život detí

O najstaršom 
parlamente na 
svete, založenom 
v roku 930, o krajine, 
ktorej prezident 
verí na elfov 
a kde sa cestná 
sieť prispôsobuje 
prianiam trollov.

FOSSHOTEL REYKJAVIK
370 € osoba / 5 nocí
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Táto cesta vás zavedie na najkrajšie európske súostrovie Lofoty 
ďaleko za polárnym kruhom. Nazrieme aj do Švédska, aby sme 
sa nadýchli severskej prírody pri najväčšom horskom jazere 
Škandinávie. Pozrieme sa, ako žijú Sámovia vo Fínsku, dobyjeme 
Nordkapp a cestu zakončíme pri ruskej vodke v Murmansku. 
Poďte s nami v malej exkluzívnej skupinke za polnočným slnkom.

 Odlet na sever. Mnohí hovoria, že Nórsko 
je najkrajšou krajinou na svete a Lofoty sú 
najkrajšou časťou Nórska. Lofoty sú splnený 
sen. TROMSO: prehliadka hlavného mesta 
severného Nórska ďaleko za polárnym kruhom. 
Kedysi si tu dobyvatelia Arktídy Amundsen, 
Nansen či Umberto Nobile podávali kľučku. 
Dnes tu leží najsevernejšia univerzita na svete 
a behá sa Maratón polnočného slnka. Odpo-
rúčame! Od osemnásteho mája do konca júla 
tu slnko nezapadne. Lanovkou sa vyvezieme 
na vyhliadku Storsneinen (nie je v cene, 421 
m.n.m.), tí akčnejší vystúpia peši, nahliadneme 
do modernej Katedrály Severného ľadového 
oceánu. Nalodenie sa, noc v kajutách slávnej 
lode Hurtigruten.

 Uprostred noci vychádzame na palubu 
a žasneme nad výhľadmi a nekonečným svet-
lom. Plavba z najsevernejšieho veľkého mes-
ta Nórska na magické súostrovie. A sme tu. 
SVOLVAER – hlavné mesto a vstupná brána 
do Lofot. Malé mestečko (od roku 1918) má 
štyritisíc obyvateľov.

 Začína sa náš okruh po Alpách vystupujú-
cich z mora. Stena Lofot dlhá stošesťdesiat 
kilometrov vám vyrazí dych. A potom zno-
va. A zas. Zvyknite si. Mestečko s čarovným 
názvom A na najjužnejšom konci ostrova 
Moskenes. Práve odtiaľto je stena Lofot 
najkrajšia. Červené, okrové, biele a modré 
drevené domčeky dedinky REINE, akoby boli 
postavené z lega. Po visutom moste pokra-
čujeme na ostrov Flakstad. Čaká nás roz-
právkový NUSFJORD (vstupné nie je v cene). 
Už samotná cesta pozdĺž deväťstometrovej 
skalnej steny je zážitok.

 Ostrov Vestagoy a dedinka Borge. Jedno 
z najvýznamnejších vikingských múzeí ce-
lej Škandinávie (vstup cca 20 €, platí sa na 
mieste). Čaká nás ďalší kandidát na najkrajšie 
miesto Nórska – romantický HENNINGSVAER. 
Opäť krásna, do skál vytesaná cesta, ktorú 
v zimnej tme lemujú rybárske lode a sušené 
ryby. Poobede pre záujemcov trojhodinová 
plavba do TROLLFJORDu.

   Smerujeme ďalej na sever. Míňame 
NARVIK – niekdajší hlavný prístav severného 
Nórska, ktorým Škandináviu opúšťala švédska 
železná ruda. Môže byť ŠVÉDSKO pre Slováka 
lacné? Krajina troch koruniek a jej najodľahlejší 
región. Vstupujeme do Laponska. Jazero Tor-
neträsk – najväčšie horské jazero Škandinávie. 
Horský útvar BRÁNA DO LAPONSKA, ktorý 
nájdete vo všetkých obrázkových knihách 
o Švédsku. Príchod do hlavného mesta sever-
ného Švédska KIRUNA. Dá sa ísť ešte viac na 
sever? Dá! Prechádzame najsevernejším cípom 
Fínska a cez dedinku Kautokeino s laponským 
názvom Guovdageaidnu prichádzame do Alty. 
Odľahlá ľudoprázdna Európa.

 Blížime sa na koniec sveta. Cez tunely 
vysekané v skalách mierime na Severný mys, 
na NORDKAPP. Najsevernejší bod kontinen-
tálnej Európy, resp. 300 metrov vysoká skala 
oddeľujúca Atlantický oceán od Severného 
ľadového oceánu. Magický, nádherný bod, kde 
pravý cestovateľ musí raz za život stáť. Drahé 
vstupné máte v cene.

01

Nórsko, Lofoty, Rusko
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 Smerujeme na juh. KARASJOK – sídlo 
prvého laponského parlamentu na svete, ktorý 
má chrániť identitu tejto menšiny, dlho v Nór-
sku utláčanej. V roku 1886 tu bola nameraná 
najnižšia teplota v histórii Nórska – mínus 
51,4 stupňa. Prekročíme nórsko-fínsku hranicu 
k najväčšiemu jazeru Laponska INARI. Okolo 
tohto bájneho jazera krajinou sobov a La-
poncov do srdca fínskych Laponcov – Samov.

 KIRKENES, kde 400 km za polárnym kru-
hom slnko nezájde za obzor 70 dní. Fakulta-
tívny výlet na člne v Barentsovom mori za 
lovom kráľovských krabov. Poobede opúšťame 
možno najbohatšiu krajinu sveta, prekračuje-
me hranicu a putujeme cez polostrov Koľa do 
najväčšieho mesta sveta ležiaceho za polár-
nym kruhom.

   MURMANSK: prehliadka exotickej 
metropoly severného Ruska, Prospekt Leni-
na s veľkou sochou tohto vodcu proletariátu. 
Neuveriteľné mesto veľmi ďaleko od nórskej 
prírody. Svieti slnko, Murmančania posedávajú 
v parkoch olizujú maroženoje a popíjajú vodku. 
My popíjame s nimi. Uhráme aspoň remízu? 
Rozlúčka so severom ako má byť. Transfer na 
letisko a odlet domov.

02

03 04

BUBO+
Prepracovaný program 
od škandinavistov
Štyri krajiny na ďalekom 
severe
Vstupné na Nordkapp 
v cene
Plavba loďou Hurtigruten 
v cene

11 dní

od 2 890 €
do 2 890 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ruské víza, batožina 
prepravovaná 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
všetky letenky
dopravu a hotely 
strednej triedy
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

24. 06. 2019 → 04. 07. 2019
04. 07. 2019 → 14. 07. 2019
21. 07. 2019 → 31. 07. 2019
31. 07. 2019 → 10. 08. 2019
10. 08. 2019 → 20. 08. 2019

TERMÍNY

Tromso

Lofoty Kiruna

Nordkapp

Murmansk

ŠVÉDSKO

FINSKO

RUSKO

NÓRSKO

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Absolútne dokonalé Lofoty

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Viac losov ako ľudí

03 foto : Robert TARABA — bubo   
Ulovíte si kráľovského kraba 

04 foto : Robert TARABA — bubo  
Najkrajšia čast Nórska je tu

Krásna, do skál 
vytesaná cesta do 
Henningsvaeru, 
ktorú v zimnej tme 
lemujú rybárske 
lode a sušené ryby.

KRABIE SAFARI 
V KIRKENESE
Vylovte si vlastného 
kráľovského kraba. Tri 
hodiny zábavy a gurmán-
skych hodov. Vedeli ste, 
že lov týchto krabov sa 
označuje za najnebezpeč-
nejšie povolanie na svete? 
Vyskúšajte si to aj Vy 
v arktických vodách počas 
dlhých dní polárneho leta.
215 € osoba
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Oslo a Longyearbyen - najsevernejšie mesto na 
svete. Výlety do opustených ruských miest a túra 
na ľadovci. Uvidíme ľadové medvede a veľryby? 
Magická hranica 80 stupňov. Dramatická krajina 
fjordov, to najkrajšie z naozaj ďalekého severu.

 Naša cesta na kraj sveta sa začína v hlav-
nom meste krajiny, ktorej Špicbergy od roku 
1925 patria. Nikdy inokedy si nebudete v Oslo 
pripadať tak na juhu ako na tejto ceste. Z Bra-
tislavy do OSLO preletíte 1300 kilometrov, 
z Oslo do Longyearbyenu cez 2000 kilometrov.

 Z nášho hotela budete mať všetko na 
skok. Príďte do Oslo, aj keď ste tu boli pred 
pár rokmi. Bude vás baviť a budete ho vnímať 
celkom inak. K tomu obrazy Edvarda Muncha, 
krčma Harryho Holeho, Renzo Piano, Snohetta, 
komunistický kráľ, výborný vstup na cestu na 
ďaleký sever. Kvalitná prehliadka hlavného 
mesta Nórska.

 Oslo nie je pre Slovákov mesto, ktoré bežne 
opúšťajú s pocitom, že letia za svetlejšou nocou 
a treba sa priobliecť. Presne ten pocit zažijete 
aj vy. Košele s krátkymi rukávmi smeruju na 
spodok kufra a po štyroch hodinách letu pri-
stávame tesne pod osemdesiatou rovnobež-
kou. Odtiaľto je už na severný pól bližšie ako 
do Oslo. A je to cítiť. Je polnoc, slnko vysoko 
nad horizontom. Fascinujúci pohľad z lietadla 

vystriedali značky s výstrahou Pozor! Ľadové 
medvede! LONGYEARBYEN - hlavné mesto 
Špicbergov, najsevernejšia osada na svete 
s viac než 1000 obyvateľmi (má 2144). Osa-
da na koloch na permafroste, jediné miesto 
v Nórsku, kde sa pri vstupe do domu vyzúva 
(dostanete teplé papuče). V okolí osady žije 
3000 často hladných ľadových medveďov, pre-
to sa neodporúča opúšťať mesto bez pušky. 
Nech vás neprekvapí nápis v obchode: Všetky 
ľadové medvede v tomto obchode sú už mŕtve. 
Prosím, odložte si zbraň u našich zamestnan-
cov. Nesmiete tu chovať mačky, ulice tu nemajú 
čísla a zomrieť tu je nelegálne.

 Celodenná túra s miestnym sprievodcom 
na ľadovec a do špicberských hôr. Cestou si 
vysvetlíme, ako tu Nóri žijú a čím tento kus 
planéty fascinuje. Podvečer máme čas pre-
skúmať zákutia Longyearbyenu a večer vám 
rezervujeme stôl v najsevernejšej gurmánskej 
reštaurácii na svete. Z nášho hotela v centre 
Longyearbyenu sem vedie asi polhodinová 
prechádzka arktickou prírodou, prichádza-
me presne na hranicu zóny bezpečnej pred 

 EURÓPA

ľadovými medveďmi. Treščie líčka, k nim švéd-
ske víno (vo vínnej pivnici majú viac než 20 000 
fliaš a vyberieme si také, čo inde nedostanete), 
veľký zážitok.

 Svalbardská dohoda z roku 1920 prisúdila 
územie Nórsku, no všetci signatári dohody 
sem môžu voľne prichádzať a venovať sa hos-
podárskej činnosti. Aj preto tu v čase studenej 
vojny existovali štyri sovietske banské mestá, 
absolútne nerentabilné, s  jediným cieľom, 
udržať sovietsku nohu v tejto časti sveta. Keď 
vám Longyearbyen pripadá ako koniec sveta, 
príďte do ruského PYRAMIDEN. Kedysi živé 
banícke mesto sa zmenilo na mesto duchov, 
keď ho Rusi v roku 1998 opustili. Opuste-
né ubytovne baníkov, v ktorých oknách sa 
uhniezdili čajky, dom kultúry s vyloženými 
hudobnými nástrojmi, jedáleň, ktorá bola 
otvorená nonstop a baníci tu mohli jesť kedy-
koľvek a zdarma, najsevernejšia plaváreň na 
svete, najsevernejší klavír, najsevernejší, kedysi 
luxusný hotel, najsevernejšia socha Lenina. 
Ak ste boli v ukrajinskom meste Pripjať pri 
Černobyle, tu zažijete čosi podobné.

01

Špicbergy
NÓRSKO • RUSKO

NOVÝ PROGRAM
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 Videli sme Pyramiden, dnes uvidíme BA-
RENTSBURG. Sem nechodí nikto. Raz za me-
siac privezie zásoby loď z Nemecka, raz za dva 
mesiace z Ruska. Inak si tu ľudia žijú sami, bez 
kontaktu so svetom. Neuveriteľné. Možnosť 
odletieť domov. Popoludní vyplávame z Ľado-
vého fjordu a smerujeme k Prins Karls Forland.

 Smerujeme k  ľadovcu Monaco, prechá-
dzajúc popri množstve ostrovčekov, kde v lete 
hniezdia krásne kajky. Uvidíme aj ľadové med-
vede, ktoré ľúbia vajíčka kajok? Prekročíme 
80° stupeň severnej zemepisnej šírky a priblí-
žime sa k ostrovu Moffen s častým výskytom 
mrožov.

 Kráľovský fjord – najväčší fjord severo-
západného pobrežia. Pláne tundry sa zme-
nili na alpínske končiare, ľadovce dramaticky 
klesajú do oceánu. Na konci fjordu nás čaká 
majestátny Kráľovský ľadovec. Ny-Ålesund: 
bývalá banícka osada, dnes tu sídlia vedci.

 Preskúmame najvýznamnejší systém fjor-
dov v Špicbergoch. Obdivujeme krásne tvaro-
vané ľadovcové doliny, vyrezané obrovskými 
masami ľadu, ktoré kedysi pokrývali celú túto 
oblasť. Príchod do hlavného mesta. Rozlúčková 
večera v Longyearbyene. Nočná prechádzka 
mestom za bieleho dňa.

 Rozlúčka s ďalekým severom, transfer na 
letisko a odlet domov.

02

03

Nesmiete tu 
chovať mačky, 
ulice tu nemajú 
čísla a zomrieť 
tu je nelegálne.

04

BUBO+
Aj túto cestu pripravili 
naši škandinavisti
Všetko je tu najsevernejšie 
a nórsky kvalitné
Zaujímavá kombinácia 
Oslo a Longyearbyenu
Ruské súvislosti, ako 
rôzne môže vyzerať život 
susedov?

7/10 dní

od 1 990 €
do 2 990 €

CENA NEZAHŔŇA
etiskové 
poplatky, batožinu 
prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla, osobné výdaje, 
výlety z Longyearbyenu

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku
ubytovanie v kvalitnom 
hoteli v Oslo aj 
v Longyearbyene
raňajky
slovenského BUBO 
sprievodcu (mimo plavby)
pri plavbe ubytovanie 
v kajutách pre dve osoby
pri plavbe plnú penziu 
na lodi
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

23. 05. 2019 → 01. 06. 2019
04. 07. 2019 → 13. 07. 2019
22. 08. 2019 → 31. 08. 2019

TERMÍNY

Longyearbyen

NÓRSKO

ŠPICBERGY

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Ďalej je už len severný pól

02 foto : Jozef ZELIZNŇÁK — bubo  
Pri najsevernejšej soche 
Lenina v Barentsburgu

03 foto : ARCHÍV — bubo   
Uvidíme aj ľadové medvede?

04 foto : Jozef ZELIZNŇÁK — bubo  
Výlety loďou po Isfjorde
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Island aktívne 
expedícia v stanoch

Škandinávia, Laponsko

Nórsko – Polnočné slnko

Nórsko, Dánsko na veľkej lodi

Škótsko a Nórsko

Pobaltie – veľký okruh a Fínsko

Island máme v nohách 
– roky skúseností
Cesta bez kompromisov 
v poznaní
Plavba trajektom po 
stopách starých Vikingov
Milujeme Island

22 rokov skúseností 
v Škandinávii
Ochutnávka mnohých 
dobrôt v cene
Túra na polárnom kruhu, 
výstup na vežu vo Fínsku 
v cene
Nádherná škandinávska 
príroda počas nekonečných 
dní

Plavba legendárnou loďou 
Hurtigruten v cene
Drahá letenka na sever 
Nórska v cene
Špičkový slovenský 
sprievodca v cene
Za polnočným slnkom pod 
patronátom škandinavistov

Doprava Bratislava-Kiel 
v cene
Gurmánska plná penzia 
v cene
Prehliadka Kodane aj 
Stavangeru v cene
Plavba po najkrajších 
nórskych fjordoch

Jediná cesta svojho druhu 
na Slovensku
Výnimočná kombinácia 
dvoch výnimočných krajín
Lochneská príšera, 
očarujúca vysočina 
a úžasné fjordy
Miesta spojené s detektívmi 
ako Rebus či Harry Hole

21 rokov skúseností 
v Pobaltí
Plavba cez Botnický záliv 
v cene
Prehliadka všetkých troch 
pobaltských metropol
Tento rok program 
rozšírený o Helsinki

ISLAND

Vatnajokull

Myvatn

Reykjavík

Geysir Seydisfjordur

Kodaň

Berlin

Bratislava

Trondheim

Sundsvall Helsinki
Tallinn

Riga

Vilnius

ŠVÉDSKO

FINSKO

DÁNSKO

LOTYŠSKO

Geiranger

Oslo

Rovaniemi

Kuopio

Tromso

Lofoty Kiruna

Nordkapp

ŠVÉDSKO

FINSKO

RUSKO

NÓRSKO

Geiranger

OsloBergen

Murmansk

NÓRSKO

DÁNSKO

Geiranger

Flam

Stavanger

Kodaň

ŠKÓTSKO

NÓRSKO

Geiranger

Bergen

Fort
William

Dunnet
Head

Loch Ness

Oslo

Edinburgh

Helsinki

Tallinn

Riga

Klajpeda Kaunas
Vilnius

FINSKO

ESTÓNSKO

LOTYŠSKO

LITVA

PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 EURÓPA 21 dní od 1060 € / do 1060 €

 EURÓPA 8 dní od 1 590 € / do 1590 €

 EURÓPA 14 dní od 2 510 € / do 2540 €

 EURÓPA 19 dní od 870 € / do 870 €

 EURÓPA 18 dní od 3230 € / do 3230 €  EURÓPA 8 dní od 1 380 € / do 1410 €

ŠKÓTSKO ∙ NÓRSKO

FÍNSKO • LITVA • LOTYŠSKO • ESTÓNSKO

DÁNSKO ∙ ŠVÉDSKO ∙ NÓRSKO ∙ FÍNSKO ∙ LOTYŠSKO

ESTÓNSKO ∙ LITVA ∙ POĽSKO ∙ NEMECKO

NÓRSKO ∙ DÁNSKO

ISLAND NÓRSKO ∙ DÁNSKO
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PROGRAM, TERMÍNY A CENY NÁJDETE NA WWW.BUBO.SK

 EURÓPA 6 dní od 1 520 € / do 1580 €

 EURÓPA 9 dní od 2 080 € / do 2150 €

 EURÓPA 6 dní od 1490 € / do 1540 €  EURÓPA 4 dní od 1190 € / do 1480 €

 EURÓPA 12 dní od 2 320 € / do 2450 € EURÓPA 6 dní od 1 490 € / do 1890 €

Paríž a Londýn

Kodaň, Štokholm, Oslo

Silvester v Reykjaviku

Kyjev, Minsk, Moskva, 
Petrohrad

Polárna žiara

Portugalsko, Madeira, Azory

Cesta aj pre tých, ktorí tu 
boli. Dozviete sa viac!
Kvalitná prehliadka, ale aj 
čas na individuálne voľno
Pohodlná jazda vlakom 
Eurostar popod La Manche 
v hĺbke 78 metrov pod 
zemou
Krátky zájazd s intenzívne 
využitým časom

Trojica škandinávskych 
miest 
na intenzívnej ceste
Prelet Štokholm-Oslo 
v cene
Súvislosti, ktoré 
v sprievodcoch nenájdete
Pod patronátom 
škandinavistov

Polárna žiara na dosah. 
Uvidíme ju?
Elfovia sa boja denného 
svetla, stretnete ich?
Pod patronátom 
škandinavistov
Mesto, ktorého inakosť 
milujeme

Aktuálna a horúca 
kombinácia
Intenzívne Rusko s preletom 
za pár dní
Aurora, Ermitáž, Červené 
námestie a Carskoje Selo
Krajina, kde Rusko vzniklo

Najväčšia šanca vidieť 
polárnu žiaru v Nórsku
Tma od svitu do mrku, 
polárny zážitok
Polmaratón polárnej noci 
pre záujemcov
Amundsen, Nansen, Nobile 
vedeli, prečo sem chodia

Relax a poznávanie 
na najkrajšom ostrove 
Atlantiku
Najzápadnejší bod Európy 
a mesto do dlane Obidos
Portugalské ostrovy hlboko 
v oceáne
Miesto, odkiaľ vyplávali 
prvé lode objavujúce Afriku

Paríž

Londýn

FRANCÚZSKO

VELKÁ
BRITÁNIA

Kodaň Malmö

Štokholm

Uppsala
Oslo

ŠVÉDSKO
NÓRSKO

DÁNSKO

ISLAND

Vatnajokull

Geysir
GullfossReykjavík

Kyjev

Petrohrad

Minsk

Moskva

RUSKO

NÓRSKO

Tromso

Madeira

Lisabon Fátima
Azorské ostrovy

PORTUGALSKO

NÓRSKO

PORTUGALSKO

DÁNSKO ∙ ŠVÉDSKO ∙ NÓRSKO

ISLAND

FRANCÚZSKO ∙ VEĽKÁ BRITÁNIA BIELORUSKO ∙ RUSKO ∙ UKRAJINA
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Krajina, ktorá nepozná zimu, obkolesená morom a oceánom, 
kde vznikli príbehy o škriatkoch, vílach, štvorlístku. Okruh 
od Írskeho mora až po Atlantik, kde sa stretneme s obrami, 
útesmi, hradmi, horami a dvoma protichodnými hlavnými 
mestami. Historické krivdy dodnes otriasajú týmto 
regiónom, ktorému sa vďaka BUBO dostanete pod kožu.

 Odlet do šiestich grófstiev, teda Sever-
ného Írska. Po prílete sa vydáme na sever na 
GIANTS CAUSEWAY: dunenie mora, ktoré 
búši do čadičových skál, lemujúcich pobrežie 
obrov. O Fionovi, jeho láskach a problémoch 
sa najviac dozviete práve tu. Úžasná scenéria 
Severného Írska. Návšteva pálenice whiskey 
Bushmills, ktorá je najstaršou na svete. Viete, 
aký je rozdiel medzi škótskou a írskou a kto 
zachránil tento priemysel počas prohibície? 
Írske a britské vlajky, vejúce na oknách nedajú 
ani na chvíľu zabudnúť na rivalitu medzi pro-
testantmi a katolíkmi.

 BELFAST: hlavné mesto krajiny poznače-
nej sektárstvom, Shankill Road a Falls Road, 
Donegall Square, kostol svätej Anny a rád 
oranžistov, príbehy z éry The Troubles, kedy 
sa proti sebe postavili republikáni a lojalisti 
a z  Írska sa stal postrach Británie. Mesto 
Titanicu. Poobedný transfer cez jemne zvl-
nenú krajinu až na západné pobrežie. Zátoka 
Sligo Bay, ktorú poznali už Feničania, a kedysi 
tu prekvitali prehistorické civilizácie. SLIGO 

TOWN: centrum severného regiónu a miesto, 
kde Bram Stoker napísal Drakulu. Inšpirovala 
ho k tomu pohnutá história mesta?

 CONG: malebné opátstvo, kde dožil svoj 
život posledný írsky kráľ. Mestečko, v ktorom 
tvoril slávny spisovateľ Oscar Wilde. GALWAY: 
nikde inde nie je írsky tiger taký viditeľný ako 
práve v Galway. Mesto je domovom najza-
chovalejšieho stredovekého domu Írska a aj 
sídlom korporácií ako Microsoft. Írsky tiger 
vrčal hlavne odtiaľto. Po západnom pobreží sa 
dostaneme až do dedinky LISDOONVARNA, 
známej krčmami a najväčším stretnutím ne-
zadaných ľudí na svete. Na záver dňa sa ešte 
raz pozrieme na nekonečný oceán a stojíme 
na útesoch CLIFFS OF MOHER. 120 metrov 
vysoký útes padajúci do vody symbolizuje ne-
zlomného ducha tejto krajiny.

 Oblasť BURRENU, miesto, o ktorom sa 
Oliver Cromwell vyjadril, že tu nie je ani jeden 
strom, na ktorom by sa mohlo vešať. Kame-
nistým terénom sa dnes už iba preháňa vietor, 

 EURÓPA

ale kedysi tu bolo veľmi čulo, o čom svedčí 
množstvo prehistorických hrobiek ako naprí-
klad POULNABRONE. Pokračujeme smerom 
na Limerick a odtiaľ na polostrov DINGLE. 
Romantický polostrov so stovkami nádherných 
výhľadov na Atlantik. Začneme sedemkilomet-
rovou INCH BEACH, kde začnete rozmýšľať, či 
naozaj v Írsku nie sú najkrajšie pláže Európy. Po 
viacerých zastaveniach nás čaká SLEA HEAD 
Drive: najzápadnejšia cesta EÚ, z ktorej sú 
fantastické výhľady na ostrovy Skellig. Krátke 
prechádzky na sviežom vzduchu okorenené 
malými kamennými domčekmi z bronzovej 
doby. Večer v prístave v mestečku DINGLE 
v jednom z množstva prístavných pubov. Viete, 
že práve kvôli tomuto polostrovu sa stal galský 
jazyk jedným z oficiálnych jazykov EÚ?

 Dingle vystrieda Kerry a ostrov VALENTIA. 
Málokto by povedal, že práve tu ústil prvý 
telekomunikačný kábel medzi USA a Európou. 
Kratučký trajekt v prípade pekného poča-
sia, okruh ostrovom. KILLARNEY: na írske 
pomery horské mestečko, ktoré je centrom 

01

Írsko a Severné Írsko
ÍRSKO ∙ SEVERNÉ ÍRSKO

254 —— katalóg 2019



turistického ruchu. Katedrála s nádhernými 
vitrážami a prechádzka pozdĺž jazera k Ross 
Castle. Príjemné krčmičky.

 ROCK OF CASHEL: pohľad na majestátne 
sídlo vládcov z Munsteru, ktorého sa bál aj sa-
motný diabol, kríž svätého Patrika. KILKENNY: 
najzachovalejšie stredoveké mesto Írska, Kil-
kenny Castle a sídlo rodu Butlerovcov, kruhová 
veža, kostol svätej Canice, Tholsel, originálna 
bosorkina krčma St. Kytelers, lahodné svetlé 
pivo Kilkenny. Iste už poznáte tie najznámejšie 
írske značky. Podvečer príchod do Dublinu 
a večerná atmosféra v Temple Bare.

 Doobedie strávime na rozprávkovom vi-
dieku okolo Dublinu. Povodie rieky Boyne, the 
Battle of Boyne, kde Jakub prehral, megalitické 
hrobky staršie ako pyramídy, oblasť HILL OF 
TARA, kde sídlili najvyšší vládcovia Írska a sym-
bolický stred sveta. HILL OF SLANE: práve tu 
svätý Patrik zapálil veľkonočný oheň napriek 
odporu kráľa Laoghaira, MONASTERBOICE: 
nádherná ukážka keltských krížov a kruhovej 
obrannej veže vysokej 38 metrov, romantický 
jemne zvlnený vidiek tak blízko pri Dubline. 
Poobede prehliadka hlavného mesta DUBLIN: 
prechádzka od mostu v tvare harfy, ktorý na-
vrhol Santiago Calatrava, pamätník obetiam 
hladomoru, Merrion Square, univerzita, v ktorej 
je vzácny evanjeliár z Kellsu. Po elegantnej 
Grafton Street až k dublinskému hradu a na 
záver opäť Temple Bar.

 Náš posledný deň, voľnejší program, počas 
ktorého si môžete pozrieť dublinskú ihlu alebo 
ísť do múzea pivovaru Guinness. Odlet domov 
v poobedňajších hodinách.

02

03

Viete, že práve 
kvôli polostrovu 
Dingle sa stal 
galský jazyk jedným 
z oficiálnych 
jazykov EÚ?

04

BUBO+
Okruh celým ostrovom 
zo severu až na juh
Rozšírený program 
o romantické Sligo 
a ostrov Valentia
Rozdelený Belfast 
a najzápadnejšia cesta 
Európy
Dezolátny Burren, 
prehistorické hrobky 
a po stopách Stokerovho 
Drakulu a Oscara Wilda

8 dní

od 1 700 €
do 1700 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatnú stravu, vstupné 
do pamiatok a atrakcií, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
7 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre dve 
osoby
7 x raňajky
privátnu dopravu počas 
programu
BUBO sprievodcu
asistenčné služby BUBO
všetky cestné poplatky
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

26. 04. 2019 → 03. 05. 2019
08. 07. 2019 → 15. 07. 2019
29. 07. 2019 → 05. 08. 2019
20. 08. 2019 → 27. 08. 2019
03. 09. 2019 → 10. 09. 2019

TERMÍNY

Belfast

Dublin

Giants
Causeway

Kilkenny
Dingle

ÍRSKO

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Na pobreží zeleného ostrova

02 foto : ARCHÍV — bubo  
Legendárny Temple Bar

03 foto : Robert TARABA — bubo   
História na každom kroku 

04 foto : Robert TARABA — bubo  
Nám je brexit ľahostajný
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Európu navonok síce riadi Brusel, skutočné veľkomestá a sídla moci sú úplne 
inde. Prejdite si s nami hlavné mestá dvoch európskych národov, ktoré 
boli vždy veľkými rivalmi až nepriateľmi a dnes sú spojené podmorským 
tunelom, ktorým sa prevezieme supermoderným vlakom. Krásny Paríž 
a aristokratický Londýn. Každé mesto má niečo do seba a my tie 
rozdiely nájdeme. Čerešničkou na torte je návšteva dvoch zámkov, ktoré 
dominujú európskej histórii a azda najkrajšie mesto Európy Bruggy.

 Odlet z Viedne a prílet do Belgicka. Transfer 
do jedného z najkrajších miest Európy s úžas-
ným stredovekým centrom. BRUGGY: domov 
najlepšej čokolády, čipiek a tých najroman-
tickejších kamenných uličiek. Prvé belgické 
pivko. Zabudnite na Leffe. Stredoveké centrum 
vás dokonale prekvapí a uistí, že ste si dobre 
vybrali. Centrum hrdého Flámska s bohatou 
históriou. Večer návrat do Bruselu.

 BRUSEL: námestie Place Royale, Kráľovský 
zámok, Radnica mesta a slávny Manneken Pis. 
Naozaj má len šesťdesiat centimetrov? Toto 
je originál. Hlavné mesto Európskej únie spo-
známe lepšie ako europolitici. Večerný presun 
vlakom do Francúzska a transfer do hotela.

 Najkrajšie dominanty Paríža ako Eiffe-
lova veža, Víťazný oblúk, Notre Dame či St. 
Chapelle, ale aj potulky po stopách Amélie 
z Montmartru na Pigalle, Rue Lepic a pod 
Sacre Coeur, príbehy Francúzskej revolúcie 

v Tuilérskych záhradách, Parížskej komúny pod 
neorenesančnou parížskou radnicou a Napo-
leonových čias v samotnom bruchu Paríža.

 Návšteva kostola St. Sulpice, kde sa 
nachádza záverový kameň a zlatý gnonóm 
z Brownovho románu Da Vinciho kódu. Pre-
chádzka Luxemburskými záhradami, kde stojí 
prvá Socha slobody od Augusta Bartholdiho, 
kadiaľ sa prechádzali hrdinovia románov Victora 
Huga a Honore de Balzaca, kde čítal Vergília 
Jean Jacques Rousseau, kde hladný Hemingway 
chytal záhradnýé holuby a kde dnes stoja so-
chy najslávnejších žien Francúzska. Prehliadka 
Pantheonu, ktorý skrýva hrobky najslávnejších 
mužov a dnes už aj žien Francúzska (Voltaire, 
Rousseau, Zola, Dumas, Marie Curie-Sklodow-
ska). Poobede aj voľný program na individuálnu 
prehliadku vybraných pamiatok.

 Výlet do zámku VERSAILLES, sídla fran-
cúzskych kráľov a  symbolu absolutistickej 

 EURÓPA

monarchie. Najkopírovanejšie sídlo histórie, 
úžasný park, Apolónov vodomet, Trianon a po-
hľad na život dnes už neexistujúcej francúzskej 
šľachty. Transfer na Gare du Nord a odchod 
vlakom Eurostar na trase Paríž – Londýn po-
pod kanál la Manche. Za dve hodinky sme 
tam, pohodlne, komfortne, uprostred Londýna. 
Welcome to United Kingdom. Rozdiely medzi 
oboma krajinami sú viditeľné od prvých sekúnd. 
Pozor, jazdí sa vľavo! Vedeli ste, že aj u nás sa 
tak jazdilo až do druhej svetovej vojny?

 Prehliadka najväčšieho mesta Európy, 
svetovej finančnej metropoly a centra bývalej 
najväčšej ríše planéty, britského impéria. Vitajte 
v LONDÝNE. Začneme v malebnej londýnskej 
štvrti Greenwich, kadiaľ prechádza nultý po-
ludník. Vyhliadka na Docklands. Prechádzka 
okolo pevnosti The Tower, najstaršej budovy 
v Londýne, ktorá si pamätá všetko od norman-
skej invázie. Pozadie dotvára svetoznámy most 
Tower Bridge, moderná architektúra v podobe 
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budovy, kde sídli starosta Londýna, a najvyššia 
budova Londýna - mrakodrap The Shard. Cez 
londýnske časti ako Fleet Street, kde sídlia 
novinári, a pôvodné The City prídeme ku ka-
tedrále St. Paul’s, ktorá je druhou najväčšou po 
Bazilike Svätého Petra v Ríme. Sídlo britského 
parlamentu Westminster so slávnym Big Be-
nom. Obzrieme si jednu z mála templárskych 
pamiatok v meste a okolo Downing Street sa 
dostaneme na Trafalgar Square. Bulvár The 
Mall poznáme z olympijských hier a zo svadby 
Williama a Kate. Práve on nás privedie pred 
Buckinghamský palác, kde sídli britská kráľovná, 
a cez bývalé morové pohrebisko, dnes príjemný 
park Green Park, sa dostaneme do večne živej 
časti mesta, Piccadilly. Odporúčame večeru 
v dobrom steakhouse alebo u Jamieho Olivera.

 Londýn je kompaktné mesto a už ho po-
známe. Dnes bude priestor aj na individuálne 
aktivity. Spoločne si pozrieme Covent Garden, 
ktorú poznáte z muzikálu My Fair Lady, bohatú 
štvrť Mayfair, kde sa stretáva smotánka celé-
ho sveta a je adresou najdrahších domov na 
svete. Prejdeme sa cez Hyde Park a poobede si 
môžete pozrieť British Museum alebo navštíviť 
Múzeum voskových figurín Madamme Tussau-
d’s. Či nákupy na Oxford Street? Sprievodca 
je celý deň s vami a vo všetkom vám pomôže. 
Navštívte tradičný pub a ochutnajte bitter.

 Sídlo britskej kráľovnej, zámok WINDSOR. 
Prehliadka takmer tisíc rokov starej pevnosti, 
ktorá zmenila tvár a stala sa sídlom anglických 
kráľov. Kaplnka svätého Juraja, anglické záhra-
dy, kráľovské apartmány a artefakty kráľov od 
Williama Dobyvateľa až po Alžbetu II. Viete, 
v ktorých mestách sú pochovaní anglickí králi? 
Podvečer transfer na letisko a odlet domov z naj-
väčšieho letiska v Európe a jedného z najväčších 
na svete, Heathrow. Au revoir a Bye bye.

03

Miesto, kde hladný 
Hemingway chytal 
záhradné holuby 
a kde dnes stoja 
sochy najslávnejších 
žien Francúzska.

04

BUBO+
Unikátna kombinácia 
troch krajín a troch 
hlavných miest, ktorú 
prináša iba BUBO
Skryté tajomstvá 
Londýna a Paríža 
a nádherné Brugy
Pohodlná jazda vlakom 
Eurostar popod La 
Manche v hĺbke 75 metrov 
pod zemou
Krátky zájazd s intenzívne 
využitým časom

8 dní

od 1 680 €
do 1  780 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatnú stravu, vstupné 
do pamiatok a atrakcií, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do 
Bruselu a späť z Londýna 
v economy class
7 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch s raňajkami
dopravu počas prehliadok
vlak Eurostar na trase 
Paríž – Londýn
BUBO sprievodcu počas 
prehliadok
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
výlet do Versailles 
a Windsoru
výlet do Brúgg

06. 05. 2019 → 13. 05. 2019
01. 07. 2019 → 08. 07. 2019
13. 08. 2019 → 20. 08. 2019
03. 10. 2019 → 10. 10. 2019

TERMÍNY

Paríž

Bruggy

Brusel

Londýn

FRANCÚZSKO

VELKÁ
BRITÁNIA

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Rozprávkové Bruggy

02 foto : Dušan CHAMULA — klient  
Konzervatívny Londýn

03 foto : ARCHÍV — bubo   
Romantický Paríž
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Šampanské, koňak, víno, cider, kalvados – Normandia, Bretónsko, 
Akvitánia. Jedinečný okruh časťami Francúzska, ktoré by mu 
ani nemali patriť. Hrdé, nezávislé regióny bohaté na históriu 
a predovšetkým raj kvalitnej gastronómie. Zistíme, ako správne 
kupovať šampanské, rozoznáme lacné napodobneniny, ochutnáme 
stáročiami overené recepty v malebnom kúte Európy, s ktorým sa 
v každodennom živote stretávame každý deň. Naučte sa niečo nové.

 Prílet do Francúzska. Krátky presun do 
oblasti Champagne, do malebnej dedinky nad 
švinohradmi, HAUTVILLERS. Tu už ochutnáme 
prvé pravé domáce šampanské od lokálnych 
producentov. Prejdeme sa na miestach, kde 
svoj život prežil Dom Pérignon, benediktínsky 
opát, ktorému sa vznik Champagne pripisu-
je. Bol slepý? Mestečko EPERNAY a centrum 
šampusov. Aký je rozdiel medzi pravým Cham-
pagne a sektom? Túto značku obľubovala už 
Madame de Pompadour a preferoval Napoleon 
Bonaparte. Už viete, ako funguje méthode 
champenoise v praxi a že Champagne treba 
kupovať vo fľašiach Magnum. Poprechádzame 
sa po Avenue de Champagne, kde je vraj viac 
bohatstva, než pod Wall Street.

 Presun do Normandie, krajiny Vikingov 
a do CAEN, stredovekého mesta Viliama 
Dobyvateľa. Zachovalé hradby, nádherné 
Abbaye aux hommes na konci pešej zóny, 
prvý domáci cider a barikový calvados, morský 

prístav v strede Francúzka pre jachty. Už tu 
ochutnáte prvé čerstvé ustrice?

 Spomienka na vylodenie na OMAHA BE-
ACH. Nemecké bunkre, cintorín amerických 
vojakov a história 2. svetovej vojny na Pointe 
de Huc. Cez zelenú krajinu s pasúcimi sa obrov-
skými kravami a jablkovými sadmi. Calvados 
a camembert. SAINT MICHEL je druhou najna-
vštevovanejšou pamiatkou celého Francúzska 
(UNESCO). Do fotogenického opátstva na 
skalnatom ostrove budeme stúpať úzkymi 
uličkami a kľukatými schodmi. SAINT MALO: 
sme v meste korzárov, ktoré vám vyrazí dych. 
Bohatstvo zacítite aj v architektúre. Porozprá-
vame si o Nantskom edikte a o Henrichovi IV. 
Mušle na smotane, homáre, či čerstvé ustrice? 
Tu ochutnáte tie najlepšie palacinky na svete. 
Odporúčame so slaným karamelom.

 BRETÓNSKO je absolútne iné, exotické, 
mystické, keltské. Drsné podnebie, krásna 

 EURÓPA

príroda, iná strava, úžasní ľudia. Bretónsky 
vidiek, kamenné domy s bridlicovými stre-
chami, stovky križujúcich sa cestičiek. Úžasná 
romantika. Keltské rozprávky a kultúra, čary 
vraj fungujú dodnes. Legendy o kráľovi Ar-
tušovi, Lancelotovi, čarodejníkovi Merlinovi 
a  lesných vílach. Brocéliande je tajomný les, 
kde žijú netvory, a stromy boli zasadené ešte 
rytiermi Rádu okrúhleho stola. Ak nám Merlin 
neposvieti na cestu, iste zablúdime. Stovky 
menhírov staré ako egyptské pyramídy. Ako 
len mohli tie obrovské kamene postaviť? Za-
stávka v dedinke Paimpoint, v ktorej akoby 
sa zastavil čas. Úchvatný obchodík s ručne 
šitými bábikam, malá krčmička s bretónskym 
pivom Duchesse Anne a domáca reštaurácia 
s povestnými brochettami.

 LA ROCHELLE: Traja mušketieri a kardinál 
Richelieu. Vždy rebelujúci prístav v Biskajskom 
zálive. História starých Galov a  Rimanov. 
Najkrajšia radnica najväčšej krajiny západnej 
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Európy, Quai Duperré, veže brániace vstup do 
prístavu. Najdôležitejšie mesto na dlhom atlan-
tickom pobreží pre protestantov a templárov. 
Odtiaľto vyplávalo 18 templárskych lodí s veľ-
kým pokladom. Tu zapustil korene kalvinizmus 
a hrdé mesto sa stalo baštou hugenotov. Počas 
plavby na divoký ostrovček Ile d’Aix oboplávame 
pevnosť Boyard. Prejdeme si ostrov na bicykli 
(nenáročná, krásna trasa po rovine!) a ochutná-
me dary mora. (Ostrov odporúčame, kto však 
nebude mať chuť sa zúčastniť výletu v hodnote 
25 €, deň môže stráviť v meste).

 Poprechádzame po kľukatých uličkách 
mesta, pozrieme si kostol, ktorý dobyli, vypálili 
a jeho zvonica predsa stále stojí. Vyjdeme na 
jednu z mestských veží. Krátky presun do mes-
tečka COGNAC. Obkrúžené vinohradmi, ktoré 
dávajú šesť kvalít hrozna. V zámočkoch tu sídlia 
firmy ako Hennessy, Martell, Otard, Camus, 
Rémy Martin. S profesionálnym sprievodcom, 
enológom si ukážeme typy viníc, ako sa koňak 
páli, akou alchýmiou je namiešanie toho pravé-
ho moku. V pivniciach budeme dýchať anjelský 
podiel, ktorého každoročne unikne za desiatky 
miliónov. Večer príchod do BORDEAUX.

   Sme v oblasti, odkiaľ pochádza D’Ar-
tagnan, Cyrano a vraj aj najlepšie francúzske 
veľké a silné vína. Prehliadka a ochutnávka 
v najlepších vinohradoch Francúzska. Dáte si 
k vínu foie gras (kačacia pečeň), delikatesu, 
ktorá pochádza práve odtiaľto? Alebo preferu-
jete kozie syry, teľaciu pečienku a na záver ar-
magnac, ktorý je doma tiež tu, na juhozápade? 
Námestie de la Comédie, očarujúca katedrála, 
stredoveké brány do mesta, pulzujúce nábrežie 
rieky Garonne s najväčším vodným zrkadlom 
na svete, najväčšie námestie Európy. Doobeda 
rozlúčka s Bordeaux, mierime domov. Objavili 
sme nepoznaný kút Európy.

03

Mušle na smotane, 
homáre, či 
čerstvé ustrice? 
Tu ochutnáte 
tie najlepšie 
palacinky na svete. 
Odporúčame so 
slaným karamelom.

04

BUBO+
Savoir vivre. Naučíme 
Vás užívať si život!
Champagne! Cognac! 
Bordeaux! Ustrice! Foie 
gras! – to najlepšie na svete
Búrlivý Atlantik, romantické 
mestečká a ostrov 
Napoleona Bonaparte
Stredoveké hrady, 
megalitické menhíry, 
najkrajšie vinice sveta – táto 
cesta vás prekvapí

8 dní

od 1 650 €
do  1 750 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatné vstupné, 
stravu, osobné výdaje, 
fakultatívny výlet 
v La Rochelle 25 EUR, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
Paríž - Paríž v economy 
class
5 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch a 2 x v ⭑⭑⭑⭑ 
v izbách pre dve osoby
7 x raňajky
privátnu dopravu počas 
celého zájazdu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO
všetky cestné poplatky 
a miestne dane
vstupné do najväčšej 
výrobne šampanského 
na svete
vinice v Bordeaux
BUBO sprievodcu

29. 04. 2019 → 06. 05. 2019
08. 07. 2019 → 15. 07. 2019
09. 09. 2019 → 16. 09. 2019
17. 09. 2019 → 24. 09. 2019

TERMÍNY

Champagne

Omaha
Beach

Mont.
St. Michel

La Rochelle Cognac

Paríž

Bordeaux

FRANCÚZSKO

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Pre skutočných labužníkov

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Neminieme ani históriu

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Pripravte sa na zážitky
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Francois-Louis Vuitton, priamy potomok slávneho 
predka pripravuje novú kolekciu vín. Buďte pri tom! 
Pripravili sme pre vás ďalšiu exkluzívnu cestu, ktorú 
vám nedokáže ponúknuť nikto iný iba BUBO.

 Odlet privátnym lietadlom do BORDEAUX. 
Transfer z letiska do domu jedného z najlepších 
negociants. V Bordeaux totiž nikto nemôže 
predávať vína priamo, ale vždy cez negocianta. 
Ubytovanie v kvalitnom ⭑⭑⭑⭑ hoteli v centre 
mesta. Na večeru ako aperitív blanc de blan-
cs champagne, ako predjedlo ustrice priamo 
z Arcachonu, foie gras z Gaskonska. Následne 
steak, či čerstvá ryba a neskutočné omáčky. 
Zvládnete dezert s vínkom zo Sauternesu?

 Nádherný zámok Margaux, nízke vedenie 
viníc, výhľad cez kopček na Chateau Palmers. 
Presun do chateau, kde vyrábajú víno pre pána 
Francois-Louis Vuittona. Samozrejme, ide o to 
najlepšie, o Grand Cru. Máme tu dohodnuté 
stretnutie s riaditeľom zámku. Dlho sa šľach-
ticom nepatrilo obchodovať s vínom a túto 
úlohu prevzali negocianti. Prejdeme vinice, 
vysvetlíme si rozloženie hrozna. Ukážeme si 
rozdiely. Kde sa víno spracúva? Kde zreje? Ako 
vyberajú sudy a maximálne koľko rokov ich 
používajú? Vaše otázky a erudované odpovede. 
Ochutnávka jednotlivých ročníkov. V Chateau 

Lascombes vyvinuli aj unikátne otáčanie sudov 
na oxolitoch a tým nám pripomínajú ručné 
otáčanie fľašiek pravého šampanského. Presun 
na sever okolo Chateau Beychevelle, ktoré 
má v logu lodičku so spustenými plachtami, 
na znak úcty námorníkov k skvelému vínu. 
Pokračujeme ďalej do tej najdrahšej apelácie 
v Haut-Medoc, do Pauillacu. Výhľady na rieku 
Gironde. Jeden svetoznámy chateau strieda 
druhý. Napravo leží Chateau Latour, prejdeme 
mestečkom až k ďalšiemu La Premier (First 
Growth) k Chateau Lafite Rothschild. Ten zá-
moček poznáte na etikete vína bohatej rodiny, 
kde fľaška stojí vyše sedemsto eur. Pauillac je 
kvintesenciou celého Bordeaux a my sme tu. 
Chateau Dauzac s modernou žltou etiketou 
má vína dostupnej ceny, ktoré však idú znač-
ne hore. 120 hektárov väčšinou cabernetu, 
hypermoderné technológie a na Francúzov 
nezvyčajne vysoký riaditeľ Laurent Fortin nám 
porozpráva o svojich ambíciách. Prvé vegán-
ske víno. Čo to znamená? Exkluzívny obed 
začneme kvalitným šampanským, predjedlom, 
hlavným jedlom, zákuskom, ktoré sprevádzajú 

 EURÓPA

unikátne vína. Málokedy v živote ste zažili 
lepší gurmánsky zážitok v takom nádhernom 
prostredí. Presun späť do Bordeaux, prehliadka 
mesta, voľný program.

 Ranný odchod do Saint-Émilion. No pred-
tým sa zastavíme v malej oblasti Pomerol, kde 
sa produkujú jedny z najlepších a najdrahších 
vín sveta. Fľaška zo Chateau Petrus stojí po-
ľahky sedemtisíc eur (záleží od ročníka) a zo 
Chateau Le Pin obdobne. Väčšinou ide o vína 
so stopercentným obsahom ovocnejšieho 
merlotu. Po hodinke prídeme do Chateau La 
Gaffeliére, ktoré je umiestnené v budove, kde 
bola v 16. storočí jediná nemocnica mesta. 
Doteraz tu žijú majitelia, šľachtická rodina 
Malet-Roquefort, ktorí sa vo vinohradoch 
narodili. Držia sa svojich zásad a ich víno je 
skvelé. Vie to aj Francois-Louis Vuitton a preto 
aj táto vinica patrí do jeho kolekcie. Nedávno 
sa tu našli rímske vykopávky a je jasné, že aj 
Rimanom sa toto miesto pozdávalo na pesto-
vanie hrozna. Ochutnávka vín Premier Grand 
Cru Classé Saint-Ěmilion. SAINT-ÉMILION, 
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Víno Louis Vuitton 
3 dni privátnym jetom
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nádherné mestečko v  kopcoch vás určite 
prekvapí. S okolitými vinohradmi je zapísa-
né v UNESCO. Presunieme sa ďalej na juh 
do regiónu Sauternes do zámku, ktorý práve 
zreštaurovali. Chateau La Faurie-Peyraguey je 
maximálnym luxusom a jeho vinice produkujú 
1st Grand Cru Classé z roku 1855. Vinohrady 
s odrodami ako semillion, sauvignon blanc, 
muškatel. Zmenili sme región, farbu a chuť 
vína. Obed v luxusnej reštaurácii vynoveného 
hradu, pôvodom z 13. storočia, ktorá ašpiruje 
na dve michelinské hviezdy. Vyberiete si z vyše 
tristo vín vo vinnej karte? Kúpite si tu porcelán 
Lalique, ktorý je synonymom francúzskeho 
luxusu, veď značka patrí taktiež majiteľovi 
zámku? Stretneme sa na tejto ceste osobne 
s pánom Francois-Louis Vuittonom? Posled-
né objednávky vína s cenovou hladinou od 
pätnásť eur do nekonečna. Víno dopravíme 
pre vás domov a aj s dopravou bude lacnej-
šie než priamo na chateau. Dokonalé služby 
až do konca. Víno na výnimočné príležitosti. 
Alebo nekúpite nič, ale celý život už o Borde-
aux budete vedieť svoje. Doprava na letisko 
a odlet privátnym lietadlom domov. Dávame 
si posledné canelés de Bordeaux a lúčime sa 
pozdravom savoir vivre.

POZNÁMKA: Program sa môže meniť podľa 
času riaditeľov vinárstiev, aktuálnych sezón-
nych prác vo vinohradoch, voľného času pána 
Francois-Louis Vuittona a  iných náležitostí. 
Počet viníc spomenutých v programe však 
uvidíme a zachováme aj ich kvalitu.

DRESS CODE: business casual. Odporúčame 
kostým počas prehliadok chateau a aj gur-
mánskych hodov v reštauráciách.

02

03

Majiteľ má majetok 
niekoľko stoviek 
miliónov eur a 
jeho rodina sú 
negocianti stovky 
rokov. Vo vínach 
sa vcelku vyzná...

04

BUBO+
Stretnutie so slávnym 
vnukom slávneho  
starého otca
Exkluzívna cesta pre ľudí, 
ktorí si užívajú život
Najlepšie chateau 
Francúzska a top vína 
Bordeaux
V spolupráci s p. Davidom 
Winterom z Wine Expert

3 dní

od 5 555 €
do 5 555 €

CENA ZAHŔŇA
let privátnym lietadlom 
priamo do Bordeaux, 
letiskové poplatky, 
ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ hoteli 
v Bordeaux, program 
podľa programu včítane 
návštevy jednotlivých 
chateau (zámockých 
vinárstiev) včítane 
ochutnávky. Kvalitnú 
zoznamovaciu ochutnávku 
na začiatku. Fľašku 
exkluzívneho vína Louis 
Vuitton v exkluzívnom 
balení.

06. 05. 2019 → 08. 05. 2019
15. 07. 2019 → 17. 07. 2019
24. 09. 2019 → 26. 09. 2019
09. 10. 2019 → 11. 10. 2019

TERMÍNY

Bordeaux

FRANCÚZSKO

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Cesta na najvyššej úrovni

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Pri najlepšej kuchyni diskutujeme 
o nových trendoch

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Tu vznikajú skčutočné poklady 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Škoda by ho bolo zjesť

3X LUXUSNÉ 
GURMÁNSKE HODY 
V CHATEAU 
včítane šampanského 
a exkluzívneho vína
470 € osoba

⭑⭑⭑⭑⭑ 
LUXUSNÝ HOTEL
240 €
osoba / 3 noci
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Okruh krajinou, ktorá patrí medzi najexotickejšie v Európe. Kde už len 
muži nosia sukne, jedia chlpaté kravy a pijú živú vodu? Romantická 
cesta západným a východným pobrežím, kde vznikali legendy o vodných 
koňoch a drakoch. Príbehy stredovekých hradov, starých škótskych 
rodov, duchov a príšer. A na záver pobyt v jednom z najkrajších miest 
Európy. Škótsko je príkladom, že Európa určite nie je opozeraná, 
a sú tu stále exotické miesta kam nemusíte letieť 8 hodín.

 Prílet do Škótska a hneď vyrážame na 
sever. Opúšťame rušné mestá a smerujeme 
do Škótskej vysočiny. Malá výškou, ale o to 
drsnejšia podnebím. Viete, ako sa volá malý 
strážca, ktorý vysočinu stráži? Začneme zo-
stra a to návštevou a možno aj kúpaním sa 
v jazere LOCHNESS. 38 km dlhé jazero, hlboké 
213 metrov, ktoré je najväčším rezervoárom 
sladkej vody v Británii a zároveň v ňom žije 
legendárna Nessie, ktorú sa už od 6. storočia 
snažia zhliadnuť návštevníci tohto regiónu. 
Z hradieb kedysi najväčšieho škótskeho hradu 
URQUHART skúsime aj my Nessie vyvolať 
von. Príbehy slávnych horalov, klanový systém 
a ďalšie zaujímavosti Škótska. Na prvý deň 
viac než dosť a večer sa naučíte, aký je rozdiel 
medzi single malt a blended.

 Najväčší dom Škótska, hrad DUNROBIN 
Castle: sídlo hrdého rodu Sutherlandovcov, 
ktorí vlastnili väčšinu pôdy severného Škótska, 
viac než 199 dobovo zariadených miestností, 

mamutie lopúchy a poľovnícke trofeje z čias, 
kedy len zopár vyvolených mohlo vycestovať 
do Afriky a Sutherlandovci tu, samozrejme, 
boli. Cesta cez dezolátny Sutherland až úplne 
na sever k Dunnet Head a do mestečka John 
O’Groats, kde sa hlavný ostrov končí. Najsever-
nejšie miesto krajiny a vyhliadka na Orknejské 
ostrovy. Viete, čo znamená Mac?

 EILEAN DONAN CASTLE: nádherný hrad, 
situovaný na mieste, kde sa stretávajú tri 
jazerá. Rodinné sídlo klanu MacRae, miesto 
natáčania Highlandera a prekrásna okolitá 
scenéria. Smerujeme stále ďalej na sever 
scénickou cestou cez časť vysočiny Wester 
Ross, otvorenej divokým vetrom Írskeho mora, 
torridonský vápenec, rybárske mestečko Ulla-
pool, trhlina Corrieshalloch Gorge: najhlbšia 
priepasť v Británii, fotopauzy, vyhliadky na 
more, ľudoprázdne pobrežie, kde príbehy toho 
pravého romantického Škótska stále žijú. Ve-
deli ste, že škótskych horalov si Angličania 

 EURÓPA

nikdy nepodmanili? FORT WILLIAM: hlavné 
mesto vysočiny, ukryté pod najvyšším vrchom 
Škótska Ben Nevisom.

 Žiaden okruh Škótskom by nebol komplet-
ný bez návštevy aspoň jedného z množstva 
ostrovov, a preto nás dnes čaká ostrov drakov, 
ostrov SKYE. Ostrov je domovom mocné-
ho klanu McDonaldovcov, ktorí kedysi vládli 
chladnému moru. Navštívime ich múzeum 
a zrúcaniny hradu Armadale Castle. Obed-
nú pauzu si dáme v maľovanom pobrežnom 
mestečku PORTREE. Farebnú divočinu kedysi 
izolovaného ostrova si vychutnáme v Cuillin 
Mountains. Na záver dňa nás čaká Glenfinnan 
Monument, kde si do detailov prejdeme starý 
príbeh Bonnieho a zároveň magický svet Har-
ryho Pottera vo forme viktoriánskeho viaduktu.

 Cez zátoku Firth of Forth sa dostaneme 
do Edinburghu, najkrajšieho mesta na svete. 
Ešte predtým sa však zastavíme v pálenici 
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Gajdy, whisky, hrady a Škóti
ŠKÓTSKO
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whisky, kde ochutnáte a zároveň uvidíte, ako 
sa robí pravá škótska a aký je rozdiel medzi 
single malt a ostatnými. Poobede sa zastaví-
me v Rosslynskej kaplnke, známej z filmu Da 
Vinciho kód, ktorá je najzdobenejšou kaplnkou 
krajiny a učňovho stĺpa sa dotknete aj Vy. 
Vyhliadkou z kopca Calton Hill sa zoznámime 
s Edinburghom, v ktorom strávime celý ďalší 
deň.

 Celodenná prehliadka EDINBURGHU: 
mesto, ktoré vás očarí bez ohľadu na to, aké 
je počasie. Nádherná poloha na úpätí Artu-
rovho sedla na jednej strane a Severné more 
na druhej strane. Mesto je symbolom Škótska 
a jeho turbulentných dejín. Ulica Royal Mile, 
Edinburgh Castle a korunovačné klenoty škót-
skych kráľov, ktoré sú staršie ako tie anglické. 
Miesto, kde sa narodila Británia. Holyroodho-
use Palace: oficiálne sídlo kráľovnej. Camera 
Obscura, Huntly House Museum, Národná 
galéria. Poobedňajší voľný program s možnos-
ťou nákupov na Princess Street. Edinburgh sa 
vám bude páčiť, to vám garantujeme! Nocľah 
v Edinburghu, puby starého mesta alebo chce-
te nasledovať inšpektora Rebusa?

 Posledné raňajky, minieme posledné škót-
ske libry na Princess Street a poobede odletíme 
z Edinburghu domov. Prílet.

02

03

Z hradieb kedysi 
najväčšieho 
škótskeho hradu 
URQUHART sa 
aj my pokúsime 
vyvolať von 
legendárnu 
Nessie.

04

BUBO+
Tajomstvo živej vody 
nazývanej aj whisky 
a ostrov Skye
Kompaktný okruh celou 
krajinou zakončený 
v jednom z najkrajších 
miest Európy
Lochneská príšera, 
očarujúca vysočina 
a rozbúrený Atlantik
Najkrajší hrad krajiny, 
miesto kde vznikla 
Británia a inšpektor 
Rebus

7 dní

od 1 700 €
do 1   700 €

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku  
v economy class
6 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre dve 
osoby
6 x raňajky
privátnu dopravu  
počas programu
BUBO sprievodcu
asistenčné služby BUBO
všetky cestné poplatky
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

17. 04. 2019 → 25. 04. 2019
03. 05. 2019 → 09. 05. 2019
11. 06. 2019 → 17. 06. 2019
01. 07. 2019 → 07. 07. 2019
16. 07. 2019 → 22. 07. 2019
22. 07. 2019 → 28. 07. 2019
06. 08. 2019 → 12. 08. 2019
13. 08. 2019 → 19. 08. 2019
20. 08. 2019 → 26. 08. 2019
27. 08. 2019 → 02. 09. 2019
11. 09. 2019 → 17. 09. 2019

TERMÍNY

ŠKÓTSKO

Fort
William

Dunnet
Head

Loch Ness
Inverness

Edinburgh

01 foto : Robert TARABA — bubo 
Neoficiálna hymna Škótska

02 foto : Robert TARABA — bubo  
Hrady, z ktorých sála 
studená Európa

03 foto : Robert TARABA — bubo   
Legendárni obyvatelia 
Škotskej vysočiny 

04 foto : Robert TARABA — bubo  
Edinburgh - jedno z najkrajších 
európskych miest

JEDNOPOSTEĽOVÁ 
IZBA
360 € osoba

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatnú stravu, vstupné 
do pamiatok a atrakcií, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla
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Naša stará dobrá Európa je neustále magnetom. Magický 
región Provensálska prejdeme z každej strany a nevynecháme 
ani gurmánske zážitky či stáročnú voňavkársku tradíciu. 
Cestu zakončíme v modernej Barcelone a túlaním sa po 
Ramble a v stopách geniálneho architekta Gaudího.

 Odlet do NICE. Mesto, ktoré stelesňuje 
francúzsku riviéru. Promenades des Anglais, 
legendárny hotel Negresco, mesto ktoré milovali 
Chagall a Matisse. Centrum mesta a to najza-
ujímavejšie v okolí Cours Saleya. Kvetinový trh, 
cícerová palacinka a potraviny o úroveň vyššie. 
Nájdete energiu na výstup na vyhliadku nad 
mesto s výhľadom na starý prístav? Otvorili 
sme dvere do Provensálska, do mesta, kde sa 
narodil dobrodruh Giuseppe Garibaldi.

 GRASSE: hlavné mesto voňavkárstva, kde 
sa produkujú dve tretiny francúzskych prírod-
ných aróm. V meste je niekoľko starých voňav-
kárskych domov ako Molinard či Fragonard. 
Príjemné podnebie prospieva jazmínu, ktorého 
sa tu ročne zožne 27 ton. Nad mestom bdie 
katedrála Notre Dame du Puy a v jej vnútri 3 
Rubensove diela. Vojdeme dovnútra do staro-
bylej fabriky a so sprievodcom si ju prejdeme. 
Odporúčame pozrieť si film Parfum – Príbeh 
vraha resp. prečítať knihu od Patricka Süskinda. 
Opäť rozširujeme program. Krížom – krážom 
cestičkami Provance do možno najkrajšieho 
mestečka regiónu, Saint Paul de Vence. Pre gur-
mánov obed v úžasnej reštaurácii kde nájdete 

originály diel Joan Miro, Marca Chagalla či Pab-
la Picassa. CANNES: mesto filmových hviezd 
a dejisko legendárneho festivalu. Je už vskutku 
tak zamerikanizované? Prechádzka po Boule-
vard de la Croisette s terasami nad morom, 
butikmi a budovou, kde sa odohráva filmový 
festival. Chodník slávy, pre zdatnejších peší 
výstup uličkami nad mesto. Alebo sa okúpete 
niekde na Croisette? Rue dęAntibes paralelná 
s promenádou, je obchodnou a najšarmant-
nejšou ulicou mesta. V bočných uličkách milé 
reštaurácie, obchodíky s vínom a syrmi. Určite 
si urobíte nádherný večer. Savoir vivre.

 Návšteva vinohradu spojená s degustáciou 
najlepších provensálskych vín a ochutnávkou 
viacerých druhov výborných syrov. Dnes prej-
deme vidiekom. Takto ste si predstavovali 
Provence? Odporúčame pozrieť si film Dobrý 
ročník s Russellom Croweom v hlavnej úlohe. 
Nezdá sa vám, že sa natáčalo práve tu? Vinice, 
odkiaľ sa berie hrozno iba pre toto chateau. 
Hrozno tu pestovali už Rimania v 2. storočí. Te-
raz už 18. generáciu za sebou s láskou vyrábajú 
najlepšie víno oblasti ženy, šľachtičné. Tradícia 
sa prenáša nie po meči, ale vždy z matky na 

 EURÓPA

dcéru… Úžasná atmosféra. Krátky presun 
k zálivu St. Tropez. Málo kilometrov a veľké 
zápchy. Mierime k najslávnejšej osade Azúrové-
ho pobrežia. ST. TROPEZ – legenda Azúrového 
pobrežia, plného reštaurácií a luxusných jácht. 
Stále slávna policajná stanica. Stretneme 
Brigitte Bardot obklopenú desiatkami psov? 
Presun do MARSEILLE.

 MARSEILLE: mesto založené Grékmi, pô-
sobisko Didiera D., Zinedina Z. Najväčšie mesto 
juhu, tretie najväčšie vo Francúzsku (tesne po 
Lyone) a vstupná brána Afriky do Francúzska. 
Marseillčania sa vždy v histórii rozhodli zle. Aj 
tak je Marseille krásne, živé veľkomesto, taviaci 
kotol Francúzska. Prechádzka okolo historic-
kého múzea do Starého prístavu (Vieux-Port) 
s  jachtičkami a krčmičkami. Pastis s vodou 
a najlepšia bouillabaisse na svete. Neobyzant-
ská bazilika posvätená Jánom Pavlom II, kde sa 
vám bude zdať, že ste v Oriente. Obrazy lodí, 
medaile, plakety vďaky. Miesto, ktoré uzná-
vajú kresťania ale aj moslimovia. Nádherný 
výhľad, pútne miesto. Kúpite si mydlo? Dáte si 
k pastisu zrnko kávy a dnes vám bude chutiť? 
Dnes sa opäť vyberieme do vnútrozemia až do 
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Provensálsko a Katalánsko
FRANCÚZSKO ∙ ŠPANIELSKO

264 —— katalóg 2019



Luberonu známeho dubovými lesmi a najlepšími 
hľuzovkami na svete. Tu v malých dedinkách 
žili umelci a tvorili tie najvýznamnejšie diela 20 
storočia. ROUSSILION: najfarebnejšia dedinka 
v Provence, sýtočervené okrové lomy ako v Ari-
zone. Tu žil Samuel Beckett, najvýznamnejší 
predstaviteľ absurdnej drámy.

 AVIGNON: mesto pápežov a konkurent 
Ríma. Prejdeme mestskými hradbami, pá-
pežský palác si pozrieme zvonku a prejdeme 
mestom. Výhľad na preslávený most. Kúpite si 
dnes levanduľu či slávne nové pápežské víno? 
Presun do hotela. Pridávame zámok Markíza 
de Sade. Čo sa na tomto zámku dialo? Aký bol 
tento slobodomyseľný markíz v skutočnosti? 
Povieme si pri kávičke v šarmantnom stredove-
kom mestečku. Navyše blázinec, kde Van Gogh 
namaľoval svoje najznámejšie obrazy. Olivové 
sady, slnečnice, kosatce. Izba a posteľ umelca. 
Aké liečebné metódy sa používali vtedy a aké 
dnes? Zariadenie je totiž stále funkčné. No my 
sa dostaneme dovnútra. Veľký zážitok! Presun 
po pobrežnej diaľnici až do Španielska a čaká 
nás hrdá bašta Katalánska BARCELONA.

 Celodenná prehliadka Barcelony. Picassove 
múzeum, Sagrada Familia, poprechádzame sa 
po najznámejšom bulváre La Rambla plnom 
pouličných hercov, predajcov kvetín, vtákov 
a  zlodejov, olympijský komplex, vyhliadka 
na mesto, Plaza Espagna a korida, ktorá sa 
nepoužíva, lebo je kastílska, pomník Krišto-
fa Kolumba, Gaudího fenomenálne stavby 
Casa Batillo a Casa Mila (Perdera) kontra 
moderný penis Barcelony (Torre Agbar) od 
Jeana Nouvela, Plaza Catalunya – srdce mesta 
a najluxusnejšie obchody na Passeig de Gracia.

 Voľný program v Barcelone a poobede 
odlet a prílet domov.

02

03

Pre gurmánov 
obed v úžasnej 
reštaurácii, kde 
nájdete originály 
diel Joana Miró, 
Marca Chagalla 
či Pabla Picassa.

04

BUBO+
Detailne prepracovaný 
zájazd
Vlastnoručne 
vybrané miesta
Tajomstvá voňaviek 
a syrov
Krátka cesta 
s vysokou úrovňou

7 dní

od 1 650 €
do  1 690 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatnú stravu, vstupné 
do pamiatok a atrakcií, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
letenku v economy class
dopravu autobusom/
mikrobusom po 
Provensálsku 
a Katalánsku
všetky cestné poplatky
6 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre dve 
osoby
6 x raňajky
prehliadky podľa 
programu
návšteva fabriky na 
voňavky,
prehliadka chateau aj 
s ochutnávkou vín aj syrov
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby

07. 05. 2019 → 13. 05. 2019
16. 07. 2019 → 22. 07. 2019
17. 09. 2019 → 23. 09. 2019

TERMÍNY

Grasse
Avignon

Marseille
Nice

Barcelona

FRANCÚZSKO

ŠPANIELSKO

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Levandulové polia

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Krásne európske zákutia

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Tu sa ešte vždy žije normálne

04 foto : ARCHÍV — bubo  
Sagrada Familia - dostavajú ju?
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Logický okruh Španielskom, ktorý začneme v mestách známymi 
svojou rivalitou. Kastílsky Madrid a katalánska Barcelona. 
Na juhu prejdeme mestami, ktoré patria historicky medzi 
najdôležitejšie v Európe a dlho jej udávali krok. Nuž a európska 
rarita Gibraltar na pomedzí Európy a Afriky ako bonus.

 Odlet na Pyrenejský polostrov. MADRID: 
srdce Španielska a metropola Kastílie. Palacio 
Real: sídlo španielskeho kráľa a najstaršia bu-
dova v meste. La Puerta del Sol a Plaza Mayor, 
centrum celého Španielska a symbolický stred 
krajiny. Nádherná katedrála de Santa María 
la Real de la Almudena, námestie La Plaza 
de Cibeles s fontánou, kde sa oslavujú všetky 
triumfy a víťazstvá bieleho baletu. Nezabudne-
me vyskúšať legendárne tapas bary a lokálnu 
kuchyňu. Kam chodí Pedro Almodovar?

 Po raňajkách odporúčame zamieriť do 
vynikajúcich madridských galérií a vybrať si 
niečo spomedzi Prada, Reiny Sofie či Thyssen 
Bornemisza. Náš tip je Prado, kde nájdete 
úžasné obrazy Raphaela, Goyu, Velásqueza, 
Boscha, Rubensa, Durera. Alebo sa prejdeme 
po parku Retiro, nakúpime niečo na ulici Gran 
Vía a muži si možno pôjdu prezrieť futbalový 
štadión Santiaga Bernabeu, sídlo pusiniek.

 Rozlúčka s  Madridom. El Clasico je 
aj o  Barcelone. Najmodernejším španiel-
skym vlakom AVE sa presunieme za nece-
lé štyri hodiny k  Stredozemnému moru. 

BARCELONA – metropola hrdého Katalánska. 
Živé mesto, odkaz Picassa aj Gaudího, kilomet-
re pieskových pláží, FCB aj Woody Allen robia 
z neho jedno z najpríťažlivejších miest našej 
planéty. Program pre vás osobne pripravil náš 
sprievodca, ktorý v Barcelone niekoľko rokov 
žil. Mesto uvidíte inak.

 Celodenná prehliadka Barcelony. Picassovo 
múzeum, slávna Sagrada Familia a Parc Guell. 
La Rambla, ktorou denne prejde 150 000 ľudí. 
Pouliční umelci, predajcovia kvetov a zlodeji. 
Pomník Krištofa Kolumba a Gaudího fenome-
nálne stavby. Monumentálne Plaza Espagna. 
Olympijský komplex a hrdí Katalánci, Nou 
Camp a Barca. Akú si dáte paellu? Odporu-
číme vám reštauráciu, ktorá nie je pascou na 
turistov. Pozrite si film Vicky Cristina Barce-
lona a poďte s nami po stopách jeho hrdiniek. 
Najlepšie tapas a bary, ktoré vám vyrazia dych. 
Mnohí považujú Barcelonu za jedno z najkraj-
ších miest Európy. Pridáte sa k nim?

 Čas na návštevu katedrály, akvária či mú-
zeí. Transfer na letisko a odlet domov, alebo 
pokračovanie vo veľkom okruhu Španielskom. 

 EURÓPA

Ideme do Andalúzie. Prelet do Malagy. Pobre-
žie Costa del Sol a rodný dom Pabla Picassa.

 V tieni pohoria Sierra Nevada leží absolút-
na perla miest. GRANADA: ukážka jedinečnej 
arabskej architektúry, perla Španielska, Al-
mohádovci a Almorávidovci, Červená pevnosť 
Alhambra: radosť sa pozerať. Tu si synovia 
púšte postavili svoj sen. Úžasné záhrady Ge-
neralife, tajomné zákutia, stará kresťanská 
Granada, katedrála, hrobka Izabely Kastílskej 
a Ferdinanda Aragónskeho, cigánky, veštenie 
z ruky, všadeprítomné flamenco, biely Albaicín 
a Sacromonte.

 CORDOBA: jedno z najnavštevovanejších 
španielskych miest, ktoré dominovalo stredove-
kej Európe, rodisko Senecu a Lucana, pôsobisko 
Averroa a Maimonidesa, fantastický mix kres-
ťanskej, moslimskej a židovskej kultúry. Meši-
ta - katedrála, stojaca na mieste pôvodného 
vizigótskeho chrámu, je bez pochýb najdôleži-
tejším monumentom západného moslimského 
sveta, Medinat az Zahara – majestátny palác 
Abd al Rahmana III. Alcazar a sídlo európskych 
monarchov, unikátne synagógy.
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 SEVILLA: hlavné mesto horúcej Andalúzie 
a prístav, kam sa privážalo bohatstvo Nového 
sveta. A to je tu poriadne cítiť. Majestátna 
katedrála a Giralda, Kolumbova hrobka, pa-
lác Alcazar, Zlatá veža, pekelná horúčava 
a zvyšky slávy španielskych moreplavcov. 
Mesto, na ktoré sa kedysi upierali oči celého 
sveta. Rieka zlata, krivoľaké uličky starého 
mesta a toreadori. Plaza de Toros - aréna 
pre dvanásťtisíc nadšencov býčích zápasov. 
Fascinujúca Plaza de Espaňa z roku 1928. 
Mix architektonických štýlov vytvoril možno 
najkrajšie námestie Španielska. Točili tu filmy 
Lawrence z Arábie s Omarom Sharifom a Ste-
veom McQunnom aj Star Wars. Večer výborné 
reštaurácie a neuveriteľné bary. Mesto, ktoré 
vám vyrazí dych.

 Čaká nás európska rarita. Kus Británie 
na kontinente. Ako sa bude správať po exite? 
GIBRALTAR: vysvetlíme si, ako vznikla anglic-
ká enkláva na španielskom pobreží a aspoň 
na chvíľu sa nadýchneme atmosféry impéria. 
Veľká zmena, ktorá prekoná vaše očakávania. 
Dáme si jeden ale v pube a vyšľapeme si na 
Tariqovu skalu, kde nám budú robiť spoločnosť 
makaky. Miesto, na ktorom musí stáť každý 
Európan. Heraklove piliere a reálna politika, 
marocké pobrežie na dohľad. Pohnutá his-
tória Illanitos, zaujímavé letisko, cez ktoré 
vedie cesta. No musíme ísť ďalej. Príchod 
na pobrežie slnka Costa del Sol a relax na 
pieskových plážach Stredozemného mora.

  Oddych na teplej pieskovej pláži pri 
sangrii a tapas. Ešte raz si namočíme nohy do 
Stredozemného mora, odlet a prílet domov.

02

03

Pozrite si skvelý 
film od Woodyho 
Allena Vicky 
Cristina Barcelona 
a poďte s nami 
po stopách 
jeho hrdiniek.

04

BUBO+
Atraktívna cesta 
s pohnutou históriu
Pláže Costa del Sol
Najlepšie európske galérie 
a jedno z najkrajších 
miest Európy
Detailne o rivalite medzi 
Madridom a Barcelonou

11 dní

od 2 080 €
do  2180 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatnú stravu, vstupné 
do pamiatok a atrakcií, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
10 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch v izbách pre dve 
osoby
raňajky
prehliadky podľa 
programu
výlet na Gibraltar
letiskové transfery 
v Španielsku
dopravu
prelet Barcelona-Malaga
slovenského BUBO 
sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

13. 05. 2019 → 23. 05. 2019
22. 07. 2019 → 01. 08. 2019
23. 09. 2019 → 03. 10. 2019
04. 10. 2019 → 14. 10. 2019

TERMÍNY

Madrid

Málaga

Barcelona

Granada

CórdobaSevilla

Gibraltar

ŠPANIELSKO

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Maják na Gibraltare - Europe Point

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Kyslé vitamíny Andalúzie

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Makaky na Skalev 

04 foto : ARCHÍV — bubo  
Plaza de Espaňa, Sevilla
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Na okraji starého kontinentu sa skrýva krajina, ktorá kedysi naštartovala 
éru objavovania sveta. Jediní mali odvahu vydať sa do neznáma. 
Spoznajte ich krajinu, mestá, jedlo a víno a zamilujte sa do objavných 
ciest. V druhej časti tejto cesty sa vydáme do Atlantického oceánu na 
zelený ostrov, ktorý sa stráca v rozľahlom Atlantiku. Nakukneme za 
zelené hory, posánkujeme sa a okúpeme na plážach, kde končí Európa.

 Odlet z  Viedne a  prílet do Lisabonu. 
Poldenná prehliadka hlavného mesta Por-
tugalska. LISABON: mesto námorníkov 
a objaviteľov a zároveň jedno z najkrajších 
hlavných miest Európy. Po kríze už niet ani 
stopy. Ohromný šarm v uličkách mesta. Pa-
miatky z čias veľkých námorných objavov, 
pevnosť Sao Jorge, veža Belém, Hieronymovo 
opátstvo, námorné múzeum, ktoré patrí k naj-
lepším na svete, rieka Tejo a koniec jej púte 
Európou. Centrum Lisabonu – zmes Afriky, 
Európy a Južnej Ameriky. Potulky centrálnym 
Lisabonom, pri ktorých vás sprevádza svieži 
vietor z Atlantiku. Ochutnáme portugalskú 
špecialitu pastel de nata na mieste, kde nám 
najlepšie chutí. Zoberieme vás do tradičných 
vinární. Transfer do hotela. Uvítacia večera. 
Rybacia caldeirada či úžasná treska Bacal-
hau? Každopádne geniálne vínko, o ktorom 
sa toľko v našich končinách nevie.

 Po raňajkách prvý celodenný výlet do okolia 
Lisabonu, do oblasti, ktorú si portugalskí králi 
vybrali za svoje letné sídlo. SINTRA: mestečko 

uprostred borovicových hájov sviežej zelenej 
farby, medzi ktorými sú letné rezidencie por-
tugalských vládcov. Castelo dos Mouros z 9. 
storočia, Palácio Nacional da Pena - jedna 
z najväčších romantických stavieb 19. storočia 
vo svete, Palácio Nacional de Sintra - palác 
s prvkami gotického, manuelského a maurské-
ho štýlu. CABO DA ROCA: výbežok pohoria 
Serra de Sintra, najzápadnejší bod kontinen-
tálnej Európy, z ktorého budeme obdivovať 
divoké pobrežie Atlantiku z vysokých brál a ne-
konečný oceán, ktorý sa končí na kanadskom 
pobreží. Maják a maličké múzeum. Gurmánske 
hody, večera v sprievode hudby fado, pri tónoch 
ktorej sa vám budú tisnúť slzy do očí. Dnes si 
vysvetlíme, čo je Ruby, Tawny, LBV, Colheita 
a ktorý ročník portského je ten naj.

 Dnes sa máte na čo tešiť. Pripravili sme 
pre vás celodenný výlet do trojuholníka nád-
herných miest Fatima, Batalha, Obidos. FA-
TIMA – jedno z najväčších pútnických miest 
kresťanskej Európy dostane aj vás. Veriaci žijú 
v presvedčení, že trom malým pastierom sa 

 EURÓPA

tu každého trinásteho dňa šesť mesiacov po 
sebe v roku 1917 zjavila Panna Mária. Zjavila 
deťom tri tajomstvá, známa ako tri fatimské 
tajomstvá. Naliehavo deti žiadala, aby sa kajali 
a obetovali za spásu hriešnikov. Deti si uťahovali 
okolo pásu povrazy, spôsobujúce im bolesť, keď 
bolo horúco, odriekali sa vodu a kajali sa. Viac si 
povieme na mieste. BATALHA a jej dominikán-
sky kláštor je nádherná ukážka neskorej gotiky 
z konca 14. storočia a chráni ju UNESCO. OBI-
DOS – romantické mesto, v ktorého srdci žije 
len tritisíc obyvateľov, je také malé, že sa vám 
zmestí do dlane. Stredoveké krivoľaké uličky, 
opevnenie a autentické obchodíky. Nádherný 
portugalský gýč. Krásny a pestrý deň.

 Rozlúčka s Portugalskom, transfer na 
letisko a priamy let na ostrov kvetov. Madeira. 
Ubytovanie, relax, zoznámenie sa s okolím. 
Vyberte si hotel, v ktorom chcete stráviť päť 
čarovných nocí na ostrove kdesi v Atlantiku.

 Dnes prejdeme cez štyri vegetačné 
pásma. Vodopády, náhorná plošina, kúpalisko 
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z  lávových kameňov. Je Madeira najkrajším 
ostrovom Atlantiku? Estrada Monumental 
nás zavedie do mestečka, kde Winston Chur-
chill trávil čas maľovaním obrazov. Vitajte 
v CAMARA de LOBOS. Ribeira Brava, mesto 
situované priamo na úrovni mora. Výhľad 
z horskej ENCUMEADA, kde uvidíme južné 
i severné pobrežie Madeiry. Poobede sa po-
zrieme pod Nevestin závoj, jeden z najväčších 
vodopádov Veo da Noive. Vrcholom cesty bude 
výhľad z útesu Cabo Girao. Návrat do hotela 
je naplánovaný na podvečer.

 Po kvalitných hotelových raňajkách Vás 
čaká prehliadka hlavného mesta ostrova – 
FUNCHAL. Pristavíme sa pri soche krásnej 
Sissi, ktorá tu trávila často prázdniny či pri 
soche Krištofa Kolomba. Prejdeme sa di-
vadlom Baltazara Diasa, ochutnáme známe 
madeirské víno, neminieme katedrálu ani 
radnicu. Ovocie, kvety či suveníry nakúpime 
v Mercade. Vyveziete sa lanovkou až na vr-
chol Monte? Tam nás čaká nádherný kostol 
s hrobkou rakúskeho cisára Karola a následne 
adrenalinová dvojkilometrová jazda na dreve-
ných sánkach dole kopcom. Trúfnete si?

 Relax, oddych v plážovom hoteli. Alebo 
adrenalínovejší zážitok pre aktívnych. Jee-
py i katamaran sú pripravené. Terénne autá 
nás prevezú vnútrozemím a na katamarane 
budeme pozorovať delfíny. Podvečer návrat 
z lodenice do hotela.

   Relax, oddych. Individuálny program. 
Rozlúčka s ostrovom, transfer na letisko a od-
let domov.

02

03

Estrada 
Monumental 
nás zavedie 
do mestečka, 
kde Winston 
Churchill trávil 
čas maľovaním 
obrazov.

04

BUBO+
Relax a poznávanie 
na najkrajšom 
ostrove Atlantiku
Najzápadnejší bod Európy 
a mesto do dlane Obidos
Králi a kráľovné 
Portugalska očami BUBO
Miesto odkiaľ 
vyplávali prvé lode 
objavujúce Afriku

9 dní

od 1650 €
do  1 820 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
vstupné do pamiatok 
a atrakcií, vreckové 
a izbové účty, gurmánske 
zážitky a ich intenzita 
je individuálna, ostatné 
fakultatívne výlety, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla (70€/1 kus)

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v Economy class
letiskové transfery 
v Lisabone a na Madeire
8 nocí ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteli v izbe pre 2 osoby
raňajky
rozsiahly poznávací 
program
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
BUBO sprievodca počas 
poznávacej časti
asistenčné služby BUBO

14. 04. 2019 → 22. 04. 2019
04. 05. 2019 → 12. 05. 2019
29. 06. 2019 → 07. 07. 2019
23. 08. 2019 → 31. 08. 2019
25. 10. 2019 → 02. 11. 2019

TERMÍNY

Lisabon
Obidos Fátima

Madeira

PORTUGALSKO

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Palác Pena v Sintre

02 foto : Petra KOVÁČOVÁ — bubo  
Portugalský Obidos

03 foto : Petra KOVÁČOVÁ — bubo  
Ochutnajte s nami

04 foto : Petra KOVÁČOVÁ — bubo  
Krásna príroda Madeiry
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Dovolenka sa takmer vždy spája s príjemnou klímou, jedlom 
a zaujímavými miestami. Tento zájazd má všetko. Tie 
najlepšie reštaurácie pre znalcov, kultúru a pamiatky, ktoré 
dodnes dokážu pohnúť s každým, úžasné víno, ktoré nechcete 
pustiť z ruky a umenie, ktoré nik nedokáže napodobniť. 
Zájazd pre ľudí, ktorí majú vkus a vôľu dozvedieť sa viac.

 Odlietame z Viedne a pristávame v údo-
lí rieky Arno. Víta vás krásna FLORENCIA. 
Sadneme si v Relais na macchiato s domácou 
čokoládou a s fľaštičkou ružového Taittingera 
budeme pozorovať najväčšiu výstavu sôch pod 
holým nebom v Európe. Tu na Piazza Signoria 
upálili dominikánskeho mnícha Savonarolu 
(predtým ho humánne obesili) a tu stál vyše 
tristo rokov originál Dávida. Teraz tu stojí kópia 
a na originál sa stoja mnohohodinové rady. 
My čakať nebudeme, máme totiž objednaný 
vstup. Vyše päťmetrový gigant je dokonalý, 
každý sval a každá žila je na svojom mieste, 
Michelangelo bol génius! Toskánsko – to je 
najlepšie jedlo Talianska.

 Aj keď ste boli v Siene desaťkrát, povedz-
te, navštívili ste niekedy centrum Contrady? 
Každá zo 17 štvrtí je iná. Tu si porozprávame 
o konských bláznivých pretekoch Palio, kde je 
jedno, či jazdec padne z koňa, lebo vyhráva 
nie jazdec, ale kôň. Ten, kto vyhrá, vypláca 
peniaze tým, čo prehrali, no oslavuje najmenej 
tri mesiace. Je to obrovská pocta. Dáme si 

cafe na Piazza del Campo a potom interiér 
pruhovanej bielo-čiernej katedrály, na ktorom 
sa pracovalo vyše 600 rokov – interiérom Siena 
s prehľadom víťazí nad Florenciou. Dóm svätej 
Kataríny. Opátstvo z 11. storočia v srdci prí-
rody. Mnoho rokov tu pobýval Galileo Galilei, 
ktorý mníchov vyučoval matematiku. Nikto 
nepochybuje, že najlepšie Chianti Classico 
pochádza z týchto viníc.

 Pešia prehliadka Florencie a čas na vy-
chutnávanie si mesta. Bronzové dvere do raja 
od Lorenza Ghibertiho sú nielen vstupom do 
Krstiteľnice, ale raným vstupom do renesancie. 
Prehliadka symbolu mesta, slávnej katedrály 
s nádhernou Brunelleschiho kupolou zvonku aj 
zvnútra. Campanila od geniálneho trpaslíka 
Giotta. Individuálne prechádzky, alebo máme 
pre Vás fakultatívny návrh. Viete o tom, že sa 
dá z galérie Uffizi prejsť na druhú stranu rieky 
až k Palazzo Pitti tak, aby Vás nikto nevidel 
a Vy ste videli všetkých? Áno, šípite správne, že 
takto, tajnou chodbou chodila rodina Medici. 
A teraz Vás tadiaľ prevedieme my. Chodbu 

 EURÓPA

navrhol architekt Vasari, ktorý je pokladaný 
za prvého kunsthistorika na svete, napísal 
životopisy slávnych umelcov Florencie a bol to 
on, kto prvý raz vyslovil termín – renesancia.

 Prenajatou dopravou krížom cez Umbriu 
do mesta uloženého na vrchole tufovej skaly, 
ktoré založili Etruskovia. ORVIETO pred 2 300 
rokmi dobyli Rimania a v polovici 13. storočia 
tu päť rokov učil Tomáš Akvinský. Prehliadka 
vraj najkrajšišho gotického chrámu Talianska, 
Duomo, katedrála zasvätená Panne Márii 
s freskami od Fra Angelica, ktoré sú bezmála 
o sto rokov staršie než tie Michelangelove. 
Príchod do večného mesta.

 Pozrite si Wylerov geniálny film Prázd-
niny v Ríme a poďte Do Ríma s  láskou, ako 
to tvrdí Woody Allen. Urobte si chuť na to, 
čo vás tu čaká. Romulus a Remus založili na 
siedmich kopcoch mesto, ktorému právom 
patrí prívlastok večné. Začíname pri aréne 
rímskych gladiátorov. Koloseum - jediná eu-
rópska stavba, ktorá sa dostala medzi sedem 
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novodobých divov sveta. Konštantínov oblúk 
a Forum Romanum, kde sa zasnívame do 
predstáv, ako Rím rozkvital pred príchodom 
kresťanstva. Megalomanský pamätník prvého 
kráľa zjednoteného Talianska Viktora Emanu-
ela II., z ktorého strechy je krásny výhľad na 
mesto. Via del Corso, možno najslávnejšia 
fontána sveta Fontana di Trevi, Panteón, 
chrám pohanských rímskych bohov, ktorý si 
osvojili kresťania. Luxusná Via dei Condotti 
a romantické Španielske schody. Krásny park 
Villa Borghese, námestie Piazza del Popolo 
s egyptským obeliskom. Večer námestie Cam-
po de‘ Fiori s množstvom reštaurácií alebo 
trendy štvrť Trastevere s najlepším nočným 
životom v Ríme.

   Na raňajky najlepšie cappuccino (pozor, 
v Taliansku si popoludní mlieko do kávy nedá-
vajte!) a ideme na to. Najmalebnejšie námestie 
mesta Piazza Navona a Bocca della Verità. 
Hovoríte pravdu? Prekročíme Tiber a okolo 
Anjelského hradu vstúpime do sveta pápežov. 
VATIKÁN: chrám a Námestie svätého Petra, 
Sixtínska kaplnka. Celý deň strávime potulkami 
po neuveriteľnom svete. Jedno z najdôleži-
tejších miest kresťanského sveta, centrum 
katolíckej viery. Švajčiarska garda, príbehy 
starých pápežov, mesto v meste, ktoré vás 
ohromí. Hrobka Jána Pavla II. Nad Rafaelo-
vými maľbami aj pri jeho hrobe sa zamyslíme, 
či je lepší Rafael alebo Botticelli. Pri Aperol 
Spritzi zasa, či je Michelangelo sochár, maliar 
alebo architekt. V prípade záujmu o rozlúčkovú 
večeru v nádhernej trojhviezdičkovej micheli-
novskej reštaurácii La Pergola, kontaktujte 
prosím, bubo@bubo.sk. Transfer na letisko 
a odlet domov.

02

03

Vyše päťmetrový 
gigant je dokonalý, 
každý sval 
a každá žila je na 
svojom mieste, 
Michelangelo 
bol génius!

04

BUBO+
Výber z osobne 
odskúšaných exkluzívnych 
reštaurácií
Opátstvo a vinárstvo 
kde býval Galileo Galilei
Špeciálne školení 
sprievodcovia
Chianti, Michelangelo 
a Vatikán

7 dní

od 1 580 €
do 1 720 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, inú 
stravu, vreckové, vstupné 
do pamiatok a atrakcií, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
ubytovanie 6 x v ⭑⭑⭑ 
hoteloch
raňajky
prenajatú dopravu
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO
prehliadku Florencie 
a Ríma
rezervácie a poradenstvo 
pri výbere michelinovských 
reštaurácií

26. 04. 2019 → 02. 05. 2019
27. 08. 2019 → 02. 09. 2019
07. 10. 2019 → 13. 10. 2019
01. 12. 2019 → 07. 12. 2019

TERMÍNY

Florencia
Siena

Orvieto

Rím
TALIANSKO

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Najslávnejší Talian?

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Španielska garda

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Páni sa vyznajú 

04 foto : ARCHÍV — bubo  
Ponte Vecchio, Florencia
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Na Balkáne sa stretáva Východ so Západom, katolicizmus, 
ortodoxia s moslimami a to vždy veštilo výbuch. Toto už nie 
je Juhoslávia. Kto pozná Bosnu a Hercegovinu, Macedónsko, 
Čiernu horu? Kosovo a Albánsko už vôbec. Krajiny sa rapídne 
menia: smartfóny verzus káričky ťahané somármi.

 Odchod neskoro večer na Balkán. Kustu-
ricov film a slivovica nám predstavia, ako to 
na Balkáne chodí. Spomenieme si na Tita, na 
Juhosláviu a na konflikty, z ktorých sa doteraz 
spamätáva.

 Z nepokorenej pevnosti nad sútokom riek 
Dunaja a Sávy sa nám ponúka nádherný vý-
hľad na BELEHRAD. Mesto sa po útrapách 
znovuzrodilo. Ľudia si vytrpeli, no zdvíhajú 
hlavy spolu s Novakom Djokovicom, ktorý sa 
tu narodil.

 Sme v najmladšom štáte Európy. Pre-
hliadka hlavného mesta PRIŠTINY. Kosovo 
masovým turizmom rozhodne netrpí a mô-
žeme tak nerušene pokračovať v spoznávaní 
pravej duše Balkánu. Pripomenieme si Bitku 
na Kosovom poli, ktorá ovplyvnila Európu. 
Za hranicami Macedónska sa príroda neu-
veriteľne mení a my smerujeme do hlavného 
mesta SKOPJE. Pred vstupom do mesta nás 
na kopci víta najväčší kríž sveta, ktorý je len 
prvým z mnohých prekvapení. Obrovská so-
cha Alexandra Macedónskeho a Matky Terezy.

 OHRID: Prechádzka romantickými uličkami 
Jeruzalemu Balkánu (UNESCO. OHRIDSKÉ JA-
ZERO, jedno z najstarších jazier sveta. TIRANA 
a stopy po komunistickom Enverovi Hodžovi, 
ktorý vyhlásil, že jeho krajania budú radšej jesť 
trávu, než by z Albánska spravili hostinec pre 
cudzincov. Monumentálna budova university, 
Palác kongresov, sídlo premiéra a mauzóleum 
v tvare pyramídy, vyhlásené za najškaredšiu 
budovu sveta. Viete, že Albánsko bolo prvým 
ateistickým štátom sveta? Pokračujeme k ma-
gickému horskému mestečku KRUJE.

 Esá albánskych hôr. Fakultatívny výlet na 
jazero KOMAN, dobrodružný prechod tma-
vým tunelom popod horou a plavba loďou po 
fotogenickej krajine. Ukážeme vám aj druhý 
najhlbší kaňon v Európe a budeme sa plaviť pod 
prekliatymi horami. Návrat do SHENGJINU, 
vychýreného albánskeho letoviska.

       Prehliadka mesta ŠKODRA pri 
Skadarskom jazere, o ktoré sa Albánsko delí 
s Čiernou Horou. Katedrála, pravoslávny kostol 
či mešita. Prejdeme do Čiernej Hory. Známy ka-
ňon Morača. Národný park DURMITOR a rieka 

 EURÓPA

TARA si zaslúžili miesto na zozname UNESCO. 
Miesto ako stvorené na turistiku a náš rafting! 
Výstup na najvyšší vrch Čiernej Hory Bobotov 
Kuk (2523 m) alebo pre menej zdatných pleso 
Zeleni Vir. Ubytovanie v dreveniciach pod čier-
nohorským nebom. Posilníme sa miestnymi 
dobrotami. Domáci pršut, syr, bryndza, pita 
plnená so špenátom či syrom… V džípoch vyra-
zíme drsnou prírodou až k hraniciam s Bosnou. 
Na rieke budeme vysadať na tých najkrajších 
miestach, či už na strane Čiernej hory, odkiaľ 
môžeme skákať z desaťmetrových skál, alebo 
v Bosne, pri malých plážach alebo v skrytých 
vodopádoch. Stihneme si pozrieť aj hlavné 
mesto PODGORICA (prehliadka z autobusu) 
a povieme si, kam si ženy schovávajú peniaze 
pred mužom alebo prečo nemôžete darovať 
Čiernohorcovi lyžičku. Čas na načerpanie síl, 
oddych pri mori a ochutnávanie toho najlepšie-
ho z balkánskej kuchyne! Náš hotel je 2 minúty 
od pláže a 2 minúty od mestskej promenády 
plnej reštaurácií.

 Najväčší záliv na pobreží Jadranu, a jeho 
klenot - staré mesto KOTOR. Katedrála, 
ktorú dali postaviť Benátčania, 5 kilometrov 

01

Balkán na jeden vrz
SRBSKO ∙ KOSOVO ∙ MACEDÓNSKO ∙ ALBÁNSKO ∙ ČIERNA HORA ∙ BOSNA A HERCEGOVINA
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hradieb, ktoré sú v niektorých miestach až 
15 metrov široké a perfektné výhľady na záliv 
sem lákajú čoraz viac zvedavcov. PERAST, 
kedysi hlavné námorné mesto Jadranu, dnes 
pokojné mestečko so stredovekým nádychom. 
BUDVA okupovaná Grékmi, Rimanmi aj Be-
nátčanmi. Počuli ste už o Svetom Stefane? 
Určite nepohrdnete krásnou plážou pri tomto 
malom kúsku luxusného raja, kde sa kúpali už 
aj hviezdy ako Elizabeth Taylor, Sophia Loren, 
Ingemar Stenmark, králi a princovia a v novšej 
dobe Silvester Stallone. V roku 2014 mal práve 
tu svadbu Novak Djokovic.

 Hrdinovia nepracujú, tvrdia Čiernohorci. 
My smerujeme do chorvátskeho DUBROVNIKU 
(UNESCO), kde sa potúlame romantickými 
uličkami. Kedysi tu bola jedna z najstarších 
lekární v Európe. Aký bol ich prvý liek? Zase tá 
rakija? Ustrice zo Stonu zapíjame vínom Pošip. 
Jahňacinu si dáme v paláci Pučič a BUBO k nej 
odporúča Dingač od Grgiča. Z Chorvátska sa 
prehupneme do posledného štátu na našej 
ceste - Bosna a Hercegovina a ubytujeme 
sa v meste TREBINJE, ktoré leží v enkláve 
Republika Srpska.

 Vyrážame do MOSTARU s orientálnym 
nádychom, kde uvidíme legendárny most, kto-
rého pôvodné kusy ležia na dne rieky. Naše 
putovanie zakončíme v  SARAJEVE. Ulica 
Baščaršija s tureckým trhom či ulica Marša-
la Tita, kde vyrástla mešita vedľa katedrály, 
pravoslávny chrám vedľa židovského múzea. 
Spomienka na Františka Ferdinanda d’Este. 
Prečo bolo mesto ešte aj v deväťdesiatych 
rokoch 1492 dní obliehané?

 Neuveriteľné zážitky nazbierané zo sied-
mych krajín úžasného Balkánu si prinášame 
domov.

02

03

Povieme si, kam 
si ženy schovávajú 
peniaze pred 
mužom, 
a vysvetlíme, prečo 
nemôžete darovať 
Čiernohorcovi 
lyžičku.

04

BUBO+
Prvá cestovná 
kancelária s kompletným 
okruhom a praktickými 
skúsenosťami
Durmitor - výstup na 
najvyššiu horu Čiernej 
Hory - Bobotov Kuk 
(2 523 m n. m.)
Rafting na rieke 
Tara (UNESCO)
Najluxusnejší prístav 
Jadranu, kvalitné víno, 
gurmánske špeciality 
a super pláže

13 dní

od 839 €
do 899 €

CENA NEZAHŔŇA
ostatnú stravu, vstupné, 
fakultatívne výlety 
resp. aktivity ako napr. 
rafting s plnou penziou 
(deti do 12 r. za zľavnený 
poplatok), celodenný 
výlet do hôr a na jazero 
Koman s obedom 
+ plavba loďou (deti 
do 12 r. za zľavnený 
poplatok), prípadne 
náhradný program 
za rafting - off road).

CENA ZAHŔŇA
doprava klimatizovaným 
autobusom 
s profesionálnym šoférom
cestné, hraničné aj 
parkovné poplatky
ubytovanie 
v cestovateľských 
hoteloch podľa programu
minimálne 10x raňajky
prehliadku 6 hlavných 
miest Balkánu, no aj iný 
rozsiahly program
kompu v Montenegro
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

08. 07. 2019 → 20. 07. 2019
10. 08. 2019 → 22. 08. 2019

TERMÍNY

Belehrad

Priština

Skopje
Tirana

Kotor

Durmitor

Dubrovnik

Mostar

Sarajevo
SRBSKO

ALBÁNSKO

BOSNA
A HERCEGOVINA

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Pohľad na Durmitor z našej túry 

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Skvelá balkánska kuchyňa

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Balkán zrazu vnímate celkom ina 

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Slávny most v Mostare
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Rusko je majestátna krajina, pre ktorú je väčšina prívlastkov začínajúca 
na naj príliš malá. Doslova mamutia krajina, ktorej osud formovali 
dve mestá ležiace v európskej časti Ruska. Ruskí cári z nich riadili 
krajinu, ktorá svojho času prekročila aj dátumovú líniu. Pozrieme si to 
najkrajšie z ruskej histórie a načrieme aj do moderného hrdého Ruska, 
ktoré vstáva z popola a pyšne si stráži svoje miesto vo svete.

 Odlet do hlavného mesta najväčšej kraji-
ny sveta. MOSKVA: najväčšie mesto Európy, 
sídlo patriarchu a najdrahšie mesto sveta 
posledných rokov. S BUBO však máte všetko 
v cene! Úvodný dotyk s mestom a orientácia 
v rozľahlej metropole.

 Prečo sa Červené námestie volá Červené? 
Farebné cibuľové vežičky chrámu Vasila Blaže-
ného sú symbolom ruskej architektúry. Prejde-
me sa v jednom z najluxusnejších obchodných 
domov našej planéty, v slávnom GUMe. Vysto-
jíme si rad na Lenina v mauzóleu ešte predtým, 
než ho pochovajú. Chrám Krista Spasiteľa je 
centrom ruskej pravoslávnej cirkvi. Sedem 
Stalinových sestier a predstavenie projektu 
Paláca Sovietov, ktorý mal byť najvyššou bu-
dovou mesta so stometrovou sochou Lenina. 
Namiesto neho však vzniklo najväčšie verejné 
kúpalisko. Miesto, kde spáchala samovraždu 
Stalinova žena. Tretjakovska galéria je výni-
močnou zbierkou ruského umenia. Prejdeme 
si ju s ruským sprievodcom, ktorý nám ukáže 
všetko od prvého obrazu, ktorý kúpil obchodník 

Pavel Tretjakov cez portrét Musorgského, 
mladého L. N. Tolstého, či Nekrasova, ktorý 
bol dokončený až po smrti umelca. Kremeľ 
je centrom Moskvy a celého Ruska. Najväčší 
kanón a najväčší zvon sveta. Spasská veža 
je Big Benom Moskvy. Chrám Zvestovania 
Panny Márie, hrobky cisárov v kláštore Zjave-
nia archanjela Michaela, Uspenska katedrála 
sťa z renesančnej Florencie. V ktorom okne 
pracoval Lenin? Kde teraz pracuje Putin? Prvá 
pamiatka, ktorú si zobralo UNESCO v Rusku 
pod svoje krídla.

 Arbat, pešia zóna Moskvy, ulica umelcov 
a kaviarní. Sadovoje kalcó aj Bulvarnoe kalcó, 
zažijeme výmenu stráží a vyskúšame najvy-
ťaženejšie metro sveta. Prejdeme si najluxus-
nejšie stanice, ktoré zahanbia všetky metrá 
západného sveta. Verte, že Moskva s BUBO 
sa Vám bude páčiť! Prelet do Petrohradu.

 Ak je Moskva najruskejším európskym veľ-
komestom, PETROHRAD je najeurópskejším 
mestom Ruska (UNESCO). Paláce reflektujú 

 EURÓPA

skôr štýlovú eleganciu európskej šľachty než 
Kremeľ. Petrohrad je právom považovaný za 
kultúrne centrum krajiny. Žili tu Čajkovskij, Rim-
skij-Korsakov, Puškin tu študoval a zomrel pri 
súboji, Dostojevskij sem umiestnil román Zločin 
a trest. S profesionálnym sprievodcom si pre-
zrieme jedno z najlepších múzeí sveta Ermitáž. 
Vedeli ste, že Peter I. dostal prívlastok Veľký aj 
kvôli svojej výške? Meral viac ako 224 cm. Keď 
v roku 1725 zomrel, jeho Benátky severu sa 
podieľali na medzinárodnom obchode Ruska 
vyše 90 %. Vedeli ste, že Neva vyteká z najväč-
šieho jazera Európy a je dlhá iba 28 kilometrov? 
V ktorom paláci podávali prvýkrát hovädzie 
Stroganov? Čižik pižik? Potemkinov palác či 
zámok – pevnosť, kde zavraždili cára Pavla I. 
V ktorom hoteli spávajú americkí prezidenti? 
Koľko milencov mala Katarína Veľká? Prečo 
mešťania neznášajú Rasputina do dnešných 
čias? Čo sa udialo v Jusupovom paláci? Je naj-
krajší výhľad na mesto z Vasilevského ostrova? 
Prechádzka popri Neve k Petropavlovskej pev-
nosti a vysoká katedrála neruského dizajnu. Bu-
dova Admirality, sochy Petra Veľkého a Puškina. 

01

Dva medvede – Moskva a Petrohrad
RUSKO
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Chrám vzkriesenia Krista je najmenej eu-
rópskym a môže konkurovať chrámu Vasila 
Blaženého, postavený na mieste, kde spáchali 
atentát na cára Alexandra II. Aj takto môže 
dopadnúť neúspešný reformátor. Izakijevsky 
sabor – chrám francúzskeho architekta Mon-
tferranda je najväčším v meste. Kamenný 
Alexandrov stĺp vztýčený na počesť víťazstva 
nad Napoleonom. Už vám je jasné, prečo sa 
o Petrohrade hovorí ako o najkrajšom meste 
Európy. Krížnik Aurora svojím výstrelom zmenil 
naše životy. Prečo ho vyrobili a kde bojoval? Ako 
to v skutočnosti všetko s tou revolúciou bolo? 
Z ktorého dela sa strieľalo? Smolnyj a Zimný 
palác. Socha Felixa Deržinského, zaklada-
teľa KGB stále stojí. Kam sa dostali Nemci 
počas blokády Leningradu? Prechádzky po 
Nevskom prospekte, najväčšej tepne mesta 
s kníhkupectvami, kaviarničkami a kasínami. 
Sme v meste, ktoré má svoju úroveň. Bliny 
a pelmeny tu vystrieda losos v bešamelovej 
omáčke a soté Stroganov.

 Ruská cárska história je nesmierne bohatá, 
čaká nás CARSKE SELO. Bývalá letná reziden-
cia ruských cárov v mestečku, ktoré premeno-
vali po veľkom ruskom básnikovi, Puškinovo. 
Trojposchodový Katarínsky palác je dlhý vyše 
300 metrov a jeho súčasťou bola legendárna 
Jantárová komnata. Nemci komnatu počas 
druhej svetovej vojny odniesli preč a dodnes sa 
nenašla. V paláci budeme obdivovať jej vernú 
repliku. Návrat do Petrohradu a voľný program.

 Fakultatívne výlet do Petrodvorca pre-
zývaného aj ruský Versailles (60 €). Rozlúčka 
s ruskými metropolami a odlet domov. Prílet.

03

V ktorom hoteli 
spávajú americkí 
prezidenti? Koľko 
milencov mala 
Katarína Veľká? 
Prečo mešťania 
dodnes neznášajú 
Rasputina?

04

BUBO+
Inovovaný program 
s unikátnou hodnotou
Intenzívne Rusko 
s preletom za pár dní
Aurora, Ermitáž, Červené 
námestie a Carskoje Selo
Autentická ruská kuchyňa 
a nočné otváranie mostov

6 dní

od 1 500 €
do 1 680€

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, 
ostatné vstupné, 
poistenie, stravu 
mimo uvedenej, víza, 
batožinu prepravovanú 
v batožinovom priestore 
lietadla

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
prelet Moskva – Petrohrad
2x ubytovanie v ⭑⭑⭑⭑ 
hoteli a 3 x ubytovanie 
v ⭑⭑⭑ hoteli v izbách pre 
dve osoby
5 x raňajky
transfery na letiská 
a z letísk
výlet do Carskeho Sela
výlet do Petrodvorca
BUBO-sprievodcu na 
mieste pobytu
všetky cestné poplatky 
a miestne dane
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
vstupné do nasledovných 
miest: Tretyakovskaja 
galéria, Ermitáž, chrám 
Krista Spasiteľa
asistenčné služby BUBO

27. 03. 2019 → 01. 04. 2019
18. 04. 2019 → 23. 04. 2019
18. 06. 2019 → 23. 06. 2019
08. 07. 2019 → 13. 07. 2019
27. 08. 2019 → 01. 09. 2019
30. 10. 2019 → 04. 11. 2019

TERMÍNY

Moskva

Petrohrad

RUSKO

01 foto : Tomáš KUBUŠ — bubo 
Chrám Kristovho 
vzkriesenia, Petrohrad

02 foto : Tomáš KUBUŠ — bubo  
Nádherný Petrodvorec

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Miestne zlatokopky
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Cesta pre milovníkov Álp, kvalitných služieb a krásnej prírody. Eiger, 
Jungfrau, Matterhorn, Monte Rosa a Mont Blanc. Najstrmšia 
lanovka, najväčší vodopád. Klee, Chaplin, Chagall, Lenin, 
dadaizmus. Cukráreň v Zürichu, slávny most v Luzerne, najkrajšia 
dedinka Francúzska, Benátky Álp. Ako bonus Orlie hniezdo 
v nemeckom Berchtesgadene. Veľa poznania, veľa zážitkov.

 Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách a rýchly presun po kvalitných ra-
kúskych diaľniciach cez nádherné Alpy. Všetci 
máme pocit, že Rakúsko poznáme, veď je to 
náš sused. Náš sprievodca vás však prekvapí 
a porozprávame sa o tom, ako táto malá 
krajina pracuje aktívne v turistickom ruchu. 
Prejdeme Horným Rakúskom, Salzburskom 
aj Tirolskom, prekročíme Rýn a vstúpime do 
Švajčiarska. Príchod do romantického mes-
tečka STEIN AM RHEIN s krásne zachovaným 
stredovekým centrom. Od prvej chvíle sa tu 
cítite inak - lepšie.

 Pár minút od nášho hotela nás čaká RHEIN-
FALL, najväčší vodopád európskeho kontinentu 
priamo na Rýne. Krátky presun do najväčšie-
ho švajčiarskeho mesta. ZÜRICH: v kaviarni 
Sprüngli, výkladnej skrini najznámejšieho výrob-
cu cukroviniek, ochutnáme špecialitu Luxembur-
gerli. Prejdeme sa po luxusnej Bahnhofstrasse 
až k Zürišskému jazeru. Ukážeme si, kde býval 
Lenin, kde vznikol dadaizmus, ale neobídeme ani 
kostol s nádhernými oknami od Marca Chagalla. 

Pokračujeme ďalej a čaká nás LUZERN a jeho 
nádherný Kaplnkový most, najstarší krytý dreve-
ný most na svete. Je až neuveriteľné, ako môžu 
švajčiarske mestá vyzerať dobre na každej jednej 
ulici. Toto nie je gýč, toto je realita.

 Vstupujeme do najkrajšej časti Álp. GRIN-
DELWALD s výhľadom na legendárne trio 
Mönch (4107 m), Jungfrau (4158 m) a Eiger 
(3970 m), kde sa na severnej stene písala his-
tória európskeho horolezectva. Neuveriteľný 
zážitok. Popri krásnych švajčiarskych jazerách 
do hlavného mesta. BERN (UNESCO) vás prí-
jemné prekvapí. Rodisko Toblerone s najvyššou 
kostolnou vežou, dodnes funkčným orlojom 
zo 16. storočia a najväčším zvonom krajiny, 
no najmä s kilometrami arkád. Ukážeme si 
dom, kde Albert Einstein vypracoval svoju 
teóriu relativity, a záujemcov čaká aj vynikajúca 
galéria ďalšieho bernského rodáka Paula Klee.

 Veľa filmu, veľa literatúry, veľa hudby v stre-
domorskej dovolenkovej atmosfére Ženevské-
ho jazera. Vo VEVEY strávil dlhé roky v exile 

 EURÓPA

Charlie Chaplin, Dostojevskij tu písal svojho 
Idiota. V Montreux sa koná slávny jazzový 
festival, Vladimir Nabokov tu v hoteli strá-
vil posledné roky svojho života, na koncerte 
Franka Zappu zhorelo kasíno a Deep Purple 
o tom následne naspievali svoj najväčší hit 
Smoke on the Water. Socha Freddieho Mer-
curyho vás už neprekvapí. Aj ten tu trávil svoje 
posledné roky. Vstupujeme do Francúzska. 
ÉVIAN-LES-BAINS a jeho svetoznáma voda, 
vycipkaná YVOIRE plná kvetov s ocenením 
najkrajšej dedinky Francúzska a príchod do 
ANNECY. Dáme si na večeru raclette a budeme 
sa nadchýnať utešeným výhľadom na Palais 
d‚Isle v Benátkach Álp.

 Čaká nás slávne CHAMONIX. Fakultatívne 
najstrmšou lanovkou na svete na AIGUILLE 
DU MIDI (z 1035 m na 3842 m). Bližšie sa 
už k najvyššej európskej hore MONT BLANC 
dostanú len horolezci. Neuveriteľný výhľad. 
Po stopách Petra Sagana a Tour de France 
sa vraciame cez alpské sedlo do Švajčiarska. 
Užívame si rozprávku. Čaká nás ZERMATT.
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 Jedinečná vyhliadka (fakultatívne), ktorú 
za dobrého počasia nemôžete obísť. Prvá 
elektrická zubačka na svete vás za 33 minút 
vyvezie z horskej dedinky na miesto, odkiaľ 
sa vám naskytne výhľad na neuveriteľných 
29 švajčiarskych štvortisícoviek. Najvyšší vrch 
Švajčiarska DUFOURSPITZE (Monte Rosa, 
4634 m) aj druhý najväčší alpský ľadovec máte 
ako na dlani. Priamo pre vami sa v celej svojej 
kráse týči jedinečný MATTERHORN. Dajte si 
varenú čokoládu v najvyššom hoteli Európy 
a vychutnajte si výhľad, na aký sa nezabúda. 
Odporúčame zísť peši z vrcholovej stanice 
na stanicu Riffelberg a prejsť si tak kúsok 
švajčiarskej prírody po vlastných.

 Posledné jazerá, južné Švajčiarsko, kde sa 
hovorí a žije po taliansky, posledné syry a cez 
Rýn vstupujeme do Lichtenštajnska. VADUZ - 
hlavné mesto šiesteho najmenšieho štátu na 
svete. Vedeli ste, že v roku 2011 ste si mohli 
celú krajinu prenajať za 70000 dolárov na noc? 
Že ženy tu dostali volebné právo až v roku 1984 
a aj to len najtesnejšou väčšinou v referende? 
Že Lichtenštajnsko uznalo Slovensko ako nezá-
vislý štát až v roku 2009? Veľa ďalších príbehov 
počas prechádzky mestom. Vstupujeme do 
Tyrolska a cez najdlhší rakúsky cestný tunel 
(14 km) prichádzame do INNSBRUCKu so 
skokanskými mostíkmi od Zahy Hadid a sym-
bolom mesta, Zlatou strechou zo 16. storočia.

 Nahliadneme aj do ďalšej alpskej kraji-
ny. Nemecké Bavorsko, BERCHTESGADEN 
a jeho chýrne Orlie hniezdo, sídlo postavené 
pre Adolfa Hitlera počas jeho hrôzovlády. Krb 
od Mussoliniho, originálny výťah vytesaný do 
skaly. Človeka pri spomienkach mrazí, príroda 
je však neskutočná. Rozlúčka so svetom Álp 
a rýchly návrat domov.

02

03

Vladimir Nabokov 
tu v hoteli strávil 
posledné roky 
svojho života, na 
koncerte Franka 
Zappu zhorelo 
kasíno a Deep 
Purple o tom 
naspievali svoj 
najväčší hit.

04

BUBO+
Vyhliadka na 29 
štvortisícoviek, pohľad 
na Mont Blanc z 3842 m
Zermatt, Chamonix, 
Berchtesgaden, Luzern
Všetko je tu kvalitné 
a dokonalé
Cesta za európskou 
kultúrou a alpskou 
prírodou

8 dní

od 1 050 €
do 1  150€

CENA NEZAHŔŇA
fakultatívne výlety 
a lanovky, inú stravu

CENA ZAHŔŇA
dopravu klimatizovaným 
autobusom (na požiadanie 
prelet)
BUBO sprievodca
ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch s raňajkami
všetky drahé cestné 
poplatky a mýta
spiatočný vlak do 
Zermattu
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

01. 05. 2019 → 08. 05. 2019
02. 06. 2019 → 09. 06. 2019
22. 07. 2019 → 29. 07. 2019
30. 07. 2019 → 06. 08. 2019
25. 08. 2019 → 01. 09. 2019

TERMÍNY

Bratislava

Zürich
Bern

Chamonix

Vaduz
Innsbruck

NEMECKO

RAKÚSKO

01 foto : František KEKELY — bubo 
Najväčšie vodopády  
v Európe na Rýne

02 foto : František KEKELY — bubo  
Stratené pod Eggerom

03 foto : František KEKELY — bubo  
Vo francúzskych Benátkach 
ochutnáte raclette 

04 foto : Jozef ZELIZŇÁK — bubo  
Auguille du Midi - skutočne 
strmá lanovka
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Antarktída patrí k najkrajším a najmenej prebádaným miestam pla-
néty. Už viac ako dve storočia láka svojimi prírodnými krásami vedcov, 
lovcov a cestovateľov. Dnes táto čarovná zamrznutá krajina otvorila 
svoje dvere aj vám a ponúka majestátne ľadovce, krásnu scenériu, vý-
lety na pevninu, ostrovy, k tučniakom a tuleňom. BUBO na Antarktídu 
chodí pravidelne už osem rokov a vďaka našim skúsenostiam vieme 
ponúknuť rozdiel medzi všedným a unikátnym zážitkom.

   Odlet z Viedne. Prelet do mesta USHU-
AIA v Ohňovej zemi. Najjužnejšie mesto na 
svete, prejdeme sa po brehoch kanála Beagle 
pomenovaného podľa lode, na ktorej sa plavil 
mladý Darwin. Večer odporúčame ochutnať 
preslávené kraby. Objednáte si kraba, odfo-
títe sa s ním (rozpätie klepiet je vyše metra) 
a potom nastanú hody, na ktoré budete dlho 
spomínať.

 Pôjdete si zahrať golf na najjužnejšie 
ihrisko sveta? Alebo nakúpite tričká s nápisom 
Koniec sveta? My máme pre vás pripravený 
výlet na offroad džípoch po Ohňovej zemi. 
Buenos Aires je odtiaľto trikrát ďalej než 
Antarktída. Krásne jazerá Lago Sarmiento 
a Escondido. Zastavujeme sa pri bobrích 
priehradách, obdivujeme staré stromy llen-
ga a  ochutnávame calafate z  pichľavých 
kríkov. Lago Fagnano, sto kilometrov dlhé 
jazero pozorujeme z jeho brehov, džípy idú po 
štrkovom brehu, potom po vode, voda šplie-
cha vysoko nad auto. V cene je aj barbecue 

v zrube v srdci patagónskeho lesa. Posledné 
prípravy na plavbu, nalodenie, zoznámenie sa 
s posádkou a cez kanál Beagle sa vydáte na 
Vašu objavnú cestu. Drakeov prieliv, plavba 
sa začína! Na noc si odložte veci do skriniek. 
Bude nás hojdať.

 Po prieplave objavenom Angličanmi Vás 
budú sprevádzať kŕdle albatrosov a okolo 
lode budú plávať veľryby. Drakeov prieliv je 
miestom, kde sa stretáva studená voda prichá-
dzajúca od pólu s teplejšími severnými vodami. 
Toto je príčinou rôznorodosti druhov v oblasti. 
Prieliv je tiež najsevernejším miestom výskytu 
viacerých antarktických vtákov.

 Počas celej plavby budú s Vami na pa-
lube odborníci, ktorí vám pomôžu spoznať 
jednotlivé druhy. Tiež budete mať možnosť 
zoznámiť sa s navigáciou lode na otvorenom 
kapitánskom mostíku, striehnuť na veľryby 
alebo si len tak vychutnať božský výhľad. Po-
hľad na plávajúce ľadovce a snehom pokryté 

vrcholy vám prezradí, že ste dosiahli JUŽNÉ 
SHETLANDSKÉ OSTROVY, skupinu dvad-
siatich ostrovov, ktoré sú známe kolóniami 
rozkošných tučniakov a tuleňov.

   Vyloďujete sa dvakrát denne, aby sme 
sledovali nádheru bieleho ticha. Dáte si do 
whisky antarktický ľad? Dych vyrážajúce ľa-
dové scenérie, množstvo tuleňov, tučniakov, 
vtáctva a veľrýb. Ostrov kráľa Juraja je naj-
väčším z Južných Shetlandských ostrovov a je 
rajom pre rôzne druhy tučniakov, kormoránov 
a ďalších zvierat, vďaka čomu sa stal miestom 
vedeckých základní pre viaceré krajiny.

   ANTARKTICKÝ POLOSTROV: počas 
plavby sa preplavíte cez najkrajšie vodné 
cesty na svete Neymayer a Lemaire, čo sú 
uzučké cesty popod ľadovce. Záliv Paradise 
je miestom, kde Nordenskjöldova expedícia 
v roku 1904 postavila kamennú chatu. Dnes 
jej ruiny obývajú tučniaky.
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Antarktída loďou
ANTARKTÍDA ∙ ARGENTÍNA

 ANTARKTÍDA
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   Dve vylodenia každý deň, medzitým 
pozorovanie nezabudnuteľnej prírody a an-
tarktickej fauny z kapitánskeho mostíka. Tieto 
dni si budete pamätať do smrti. Zoznámite sa 
s veľrybami, s kolóniami tučniakov, možno sa 
aj vykúpete v studených antarktických vodách.

     Cez Drakeov prieliv sa pomaly vra-
ciate späť. Návrat do Ushuaie. Rozlúčka so 
skutočným juhom a odlet do BUENOS AIRES. 
Rozlúčka v meste tanga, Diega Maradonu, 
úžasných steakov a nostalgie. Lúčime sa s Juž-
nou Amerikou a letíme domov. Verte, že to, 
čo ste zažili Vy, zažil pred Vami iba zlomok 
obyvateľov planéty Zem.

Poznámka:
Na letisko na juhu Argentíny Vás dopravíme 
lietadlom, potom Vás už čaká len loď. Počas 
plavby absolvujete pravidelné vylodenia na 
pevninu a ľadovec. Nemusíte sa báť chladu. 
Je tu teplejšie než u nás v decembri. Po večeri 
môžete relaxovať v bare, alebo na palube…

Ubytovanie je vždy zabezpečené v dvojposte-
ľových kajutách, na pevnine Vás čaká kvalitný 
hotel.

Trasa cesty sa môže meni v závislosti od po-
veternostných podmienok. Našou spoločnou 
snahou je ukázať vám čo najviac.

03

Záliv Paradise 
je miestom, kde 
Nordenskjöldova 
expedícia v roku 
1904 postavila 
kamennú chatu. 
Dnes jej ruiny 
obývajú tučniaky.

04

BUBO+
Plná penzia a všetky 
vylodenia v cene
Drahá letenka do 
Ushuaie v cene
Hotel na pevnine v cene
Slovenský sprievodca 
od 8 klientov v cene

14 dní

od 9750 €
do 9750 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové a palivové 
poplatky, suveníry

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodné 
a vnútroštátne letenky 
v economy class
ubytovanie v kajute počas 
celej plavby
plnú penziu počas plavby
raňajky v hoteloch na 
pevnine
celý program vrátane 
vylodení
ubytovanie
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti

18. 11. 2019 → 01. 12. 2019

TERMÍNY

Buenos Aires

Ushuaia

ARGENTINA

ANTARKTÍDA

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Nekonečné biele dni

02 foto : Jozef ZELIZNÁK — bubo  
Už deväť rokov na 
šiestom kontinente

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Kolóny tučniakov na kuse ľadu
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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.

   Odlet do južného Chile. Let je dlhý, 
odporúčame business class. Prílet do Punta 
Arenas. Večera v reštaurácii Toques de la Pa-
tagonia s morskými plodmi.

     Prípravy na odlet. Toto je cesta 
vášho života. Chceme si byť istí, že sme nič 
neprehliadli. Skontrolujeme všetko. Hneď ako 
bude počasie priaznivé, vyrážame z hotela. 
Nasadáme do privátneho lietadla a čaká nás 
päťhodinový let na Antarktídu ponad Drake-
ov prieliv, západnú časť Antarktického polo-
strova, hrebeň pohoria Ellsworth. Pristávame 
na ľadovci Union. Prvé kroky na Antarktíde. 
Smerujeme do kempu vzdialeného 8 kilo-
metrov. Všetko je nachystané, zapožičanie 
polárnickeho výstroja. Vy nemusíte kupovať 
nič prevratného a stačí vám oblečenie, ktoré 
používate na lyžovačku.

 Aklimatizácia na Antarktíde. Antarktída, 
okrem toho, že je najchladnejším kontinentom 
je aj najvyšším kontinentom s priemernou výš-
kou 2280 m.n.m. Tím profesionálov k Vašim 
službám. Informácie o logistike nasledujúcich 
dní. Príprava na exkluzívny let na Južný pól. 

Prehliadka okolia tábora a zoznámenie sa so 
životom na Antarktíde. Budete prekvapení, 
že tu je čo robiť a ako je tu krásne. Toto sú 
zaručene najpanenskejšie hory aké ste kedy 
videli. Informačná schôdza, zhodnotenie ak-
tuálnych poveternostných podmienok, ktoré 
rozhodnú o ďalšom programe. Ako sa žije na 
ľade? Ako tu prebieha operácia slepého čreva 
a koľko stojí fľaša whisky? Pripravte si otázky 
na tento brífing aj vy. Ľahké aktivity v okolí 
podľa záujmu.

 Geografický Južný pól! Antarktída je v zime 
3x väčšia než Európa a teraz v lete je stále 
rozlohou väčšia o 33%. Na Južný pól je to stale 
veľmi ďaleko. Po raňajkách a poslednej kontrole 
počasia pilotmi, nastupujeme do privátneho 
lietadla a letíme tak ďaleko na juh ako je to 
možné. Let k pólu trvá 4 - 5 hodín ponad vysokú 
polárnu planinu. Pod nami vidíme sastrugi, 
vetrom ošľahaný sneh rozprávkových tvarov. 
Ľadové praskliny a nekonečne bielu. Míňame 
pohorie Thiel a približne na polceste k pólu 
si dame oddych. Dotankovanie paliva, ob-
čerstvenie pilotov, sprievodcov a pasažierov. 
My kontrolujeme svoju polohu na svojich GPS 

 ANTARKTÍDA

prístrojoch. Takéto čísla ste ešte nevideli. Vo 
vysokých polohách dodržiavame pitný režim! Je 
fajn, že váš slovenský sprievodca je lekár s ates-
táciou 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 plo-
che 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.

   Srdce Antarktídy. Nasledujúce dni bu-
deme 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.

01

Južný pól v pohodlí
CHILE ∙ ANTARKTÍDA
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     Návrat do Punta Arenas, Čile. Do-
stávame Chile ∙ Antarktída certifikát o dobytí 
unikátneho miesta. Neuveriteľné. Čaká nás 
záverečná časť cesty. Späť do civilizácie. Záve-
rečné dni sa upravia podľa doletu z Antarktídy. 
Keď budeme mať šťastie na počasie 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! Prelet do Santiago de Chile, 
ktoré v BUBO veľmi dobre poznáme. Nocľah 
v kvalitnom 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 a sme doma. Dokázali sme to, 
dobyli sme Južný pól. Pristávame vo Viedni 
a čaká nás vzrušené rozprávanie jedinečných 
zážitkov tejto životnej cesty.

03

Tanec okolo 
sveta! Za minútu 
zrealizujeme 
desať ciest okolo 
sveta a hneď nám 
bude teplejšie.

04

BUBO+
Znížená cena
BUBO má najväčšie 
praktické skúsenosti 
s Antarktídou
Sme jediná cestovná 
kancelária na Slovensku, 
ktorá má podpísanú zmluvu 
s letecku spoločnosťou 
operujúcou Južný pól
V decembri 2019 je 
sprievodcom 
MUDr. Ľuboš Fellner

14 dní

od 52500 €

CENA NEZAHŔŇA
poistenie, letiskové 
poplatky (cca 580 €), 
fakultatívne výlety, 
ktoré sa uskutočnia
v prípade dobrého 
počasia

CENA ZAHŔŇA
spiatočnú letenku Viedeň 
- Punta Arenas v economy 
triede (doplatok do 
business class + 2763 €)
⭑⭑⭑⭑ hotel v Punta 
Arenas 2 noci pred 
odletom na Antarktídu
4,5h let na ľadovec
Union 2 x
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

10. 12. 2019 → 23. 12. 2019

TERMÍNY

Južný
pól

Union
Glacier

Punta Arenas

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Naše lietadlo pristálo na Antarktíde 

02 foto : ARCHÍV — bubo 
Sem zapichneme aj slovenskú vlajku

03 foto : ARCHÍV — bubo 
Absolútne biely svet
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Cesta okolo sveta je jednoduchšia ako cesta na severný pól. BUBO 
vám opäť vďaka svojim skúsenostiam umožňuje zúčastniť sa na 
exkluzívnej ceste, ktorú ročne absolvuje len zopár ľudí z celého 
sveta. Ľadoborec, ktorý nás dostane na vrchol zemegule, kde 
si skočíme do ľadovej vody. Fantastické safari, ktoré sprevádza 
plavbu a kulinárske hody na palube. Severný pól je cool!

   Odlet na ďaleký sever s prehliadkou 
Oslo. Severný polárny kruh nechávame ďaleko 
za sebou. Prekročíme nórsko-fínsko hranicu 
k najväčšiemu jazeru Laponska INARI. Mierime 
na Severný mys, na NORDKAPP. Najsevernejší 
bod kontinentálnej Európy, respektíve 300 
metrov vysoká skala oddeľujúca Atlantický 
oceán od Severného ľadového oceánu. Noc 
v jednom z najsevernejších hotelov sveta.

   KARASJOK – sídlo prvého laponského 
parlamentu na svete, ktorý má chrániť iden-
titu Laponcov. Zastavíme sa aj v laponskom 
skanzene, kde sa o ich živote dozviete všetko. 
Príchod do Kirkenesu. Posledný nórsky obed 
a potom sa okolo nás všetko zmení. Opúšťame 
možno najbohatšiu krajinu sveta, prekračuje-
me hranicu a päť hodín putujeme cez polostrov 
Koľa do Murmansku, najväčšieho mesta sveta 
ležiaceho za polárnym kruhom. Brífing pred 
zajtrajším nalodením.

 Prehliadka exotickej metropoly severné-
ho Ruska, Prospekt Lenina s veľkou sochou 

vodcu proletariátu. Špeciálnou dopravou sa 
prepravíme do hyperstráženého objektu Ro-
satomflotu. Nalodenie. Výnimočný komfort, 
priestranné kajuty s dvoma pohodlnými pos-
teľami, sprchou, písacím stolom, skriňami, 
úložným priestorom. Všetky BUBO kajuty sú 
aj v roku 2019 vybavené oknom. Podávajú sa 
medzinárodné jedlá, inšpirované francúzskou, 
talianskou a ruskou kuchyňou. V bare je široký 
výber nápojov, ako sa na ruskú loď patrí. Naša 
loď je najväčším a najdokonalejším arktickým 
atómovým ľadoborcom na svete s dvoma mo-
tormi s neuveriteľným výkonom chladenými 
morskou studenou vodou. Počas plavby vám 
sprievodca vybaví exkurziu v strojovni. Čakáme 
na príliv, lebo lode dokážu z Murmanska vyplá-
vať, iba ak je hladina vo fjorde vysoká. Potom 
sa plavíme okolo polostrova Koľa. Pozemnú 
časť exotickej expedície vystriedala tá morská.

 BARENTSOVE MORE: rýchlosťou 21 uzlov 
vyrážame na sever. Presný plán plavby závisí 
od počasia a neskôr ľadu. Pozorovanie vtákov, 
veľrýb. Cvičenia s vrtuľníkom. Loď má dvojitý 

 EURÓPA

oceľový trup a pod ľad pred sebou vháňa horú-
cu vodu. Mobilný signál sa dnes stratí a ostane 
nám iba lodný satelitný telefón. Plávanie v ba-
zéne alebo sauna? Všetko už v cene.

     More sa uzavrie a náš ľadoborec 
sa cez masívne ľady doslova prehrýza. 75000 
konských síl robí divy. Toto je exkluzívny extrakt 
dobrodružstva. Je veľmi pravdepodobné, že 
vrtuľník vyskúšame už počas týchto dní. Je-
den let máme všetci v cene. Vzlietneme a pod 
sebou nedozerný ľad, nikde ani živej duše a na 
bielom podklade sa vyníma naša červená loď. 
Nádherné fotografie. Až teraz si uvedomíte, 
ako sme ďaleko od akejkoľvek civilizácie. Obrad 
otvárania severu. Kapitán dostáva kľúče od 
Neptuna a my pohár šampanského. Cesta je 
voľná. Plavba a fakultatívne výlety a vylodenia.

 SEVERNÝ PÓL: 90° 00 ’00’’a sme tu!!! 
Vyššie to už nejde. Pokúsime sa nájsť vhodný 
kusisko ľadu, na ktorý vystúpime a budeme 
piknikovať priamo na severnom póle. Svet sa 
háda, či bol na severnom póle prvý Američan 
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Na severný pól opäť s BUBO
NÓRSKO ∙ FÍNSKO ∙ RUSKO ∙ ZEM FRANTIŠKA JOZEFA ∙ SEVERNÝ PÓL
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Peary alebo až v roku 1926 nórsky polárnik 
Roald Amundsen, víťaz v pretekoch o doby-
tie južného pólu. Vy sa však dozviete. že ani 
Amundsen na severný pól svoju nohu nepoložil 
a pól iba preletel. Pred 28 rokmi tu stáli sir 
Edmund Hillary (prvý vystúpil na Mt. Everest) 
spoločne s Neilom Armstrongom (prvý stál na 
Mesiaci). Slnko tu vychádza a zapadá iba raz 
za rok. Koľko je vlastne hodín? V cene tohto 
zájazdu je aj cesta okolo sveta, či niekoľko 
ciest okolo sveta… tanečným krokom obeh-
neme okolo zemegule. Naše zážitky nám už 
nikto nezoberie a tieto nepodliehajú devalvácii. 
Tancujeme tanec okolo sveta a tešíme sa ako 
deti. Skočíte do vody a pridáte sa k ostatným 
odvážnym klientom BUBO? Znie to bláznivo, 
ale naozaj sa to dá zvládnuť.

 Ruské arktické ostrovy a exotické obja-
vovanie pokračuje. ZEM FRANTIŠKA JOZE-
FA: sme v oblasti starého ľadu, vulkanických 
kopcov, ľadovcov a ľadopádov. Človek objavil 
tieto končiny až v roku 1873 a dodnes je veľká 
časť zo 190 ostrovov nepreskúmaná. Z našich 
helikoptér si vychutnáte neskutočné pohľady 
na scenériu tejto divočiny. Alebo sa vylodíme 
na našich expedičných zodiakoch. Budeme 
sledovať, či neuvidíme ľadového medveďa, 
mrožov a vtáčie kolónie. Rozprávanie o  le-
károvi Cookovi a polárnikovi a záletníkovi 
Nansenovi. Zvedavé medvede nám zatiaľ 
krásne pózujú.

             Zážitkom je samotná 
plavba. Skúsení sprievodcovia a lektori nás za-
vedú do minulosti polárneho bádania a okrem 
vizuálneho zážitku si domov odnesieme aj ve-
domosti. Dostávame sa do Barentsovho mora 
a  lúčime sa so spolucestovateľmi. Patrične 
to oslávime. Návrat do Murmansku a letíme 
domov. Už viete, kam chodia medvede spávať?
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Tancujeme tanec 
okolo sveta 
a tešíme sa ako 
deti. Skočíte do 
vody a pridáte 
sa k ostatným 
odvážnym 
klientom BUBO?
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BUBO+
Pridávame okruh 
Laponskom
Teraz značné rozšírenie 
programu
Porovnajte ceny!
Garantujeme účasť 
slovenského sprievodcu

18 dní

od 29630 €

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, víza, 
vreckové

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku 
v economy class
letenky Viedeň-Oslo, 
Oslo-Kirkenes, Murmansk- 
Viedeň
doprava a hotely
strednej triedy v Laponsku
kvalitný hotel 
v Murmansku
BUBO sprievodcu 
v Laponsku aj na lodi
cestovanie ľadoborcom 
v kvalitných kajutách 
(okno, sprcha,
viď popis v texte)
plnú penziu na ľadoborci 
s nealko nápojmi
vylodenia na breh a let 
vrtuľníkom
informačný materiál
prístavné poplatky
zapožičanie vodotesnej 
expedičnej obuvi 
a nepremokavej 
expedičnej bundy
poistenie nákladov na 
záchrannú akciu do 100 
000 € (počas plavby)
najlepšie poistenie proti 
insolventnosti
asistenčné služby BUBO

03. 07. 2019 → 20. 07. 2019

TERMÍNY

Severný
pól

Špicbergy
Zem

Fr. Jozefa

Murmansk

01 foto : Ľuboš FELLNER — bubo 
Takúto fotografiu si urobíte aj vy

02 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
BUBO na severnom póle

03 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
O preteky s pánmi Arktídy

04 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Ďalej to už nejde

katalóg 2019 —— 283



01

 Na letisku vás už čaká. Všetko je pripravené 
na cestu okolo sveta súkromným lietadlom. 
Vaše miesto, váš kapitán, váš sprievodca, vaša 
cesta. Vedeli ste, že všetky slovenské cesty 
okolo sveta sprevádzajú BUBO sprievodcovia? 
Náš prvý let smeruje ponad Stredozemné more 
až na brehy Červeného mora. Pristávame 
v Jordánskom hašemitskom kráľovstve. Aqa-
ba. Miesto, kde sa stretávajú hranice štyroch 
štátov. Noc na brehu Červeného mora.

 DIV PRVÝ:
Petra. Švajčiarsky ces-
tovateľ Burckhardt ob-
javil toto mesto v pre-
strojení v roku 1812. 
Priam magickú atmo-
sféru si mesto udržalo 
dodnes. Splnený sen. Celodenná prehliada Petry, 
ktorá je ukrytá hlboko v horách, ktorým domi-
nuje Áronova hora s hrobkou Mojžišovho brata. 
Cez legendárny kaňon pred červenú pokladnicu 
Khazneh, známej z filmu Indiana Jones. Kultúra 

 OKOLO SVETA

antického kmeňa Nabatejcov. Mesto mŕtvych, 
kolonády, divadlo a do toho hra svetla na čer-
venom pieskovci. V cene máte aj romantickú 
jazda na koni. Pridáte sa na treking k Áronovej 
hrobke? Maximálna špecialita pre zdatných.

 Letíme ponad Indický oceán do najfarebnej-
šej krajiny sveta. Neuveriteľná India. Ruch veľko-
mesta s názvom Dillí. Od najväčšej mešity Indie 
sa predierame na rikšiach najužšími uličkami 
Starého Dillí, trhmi s látkami, korením a zlatom. 
Chrám, ktorý strážia sikhovia v turbanoch s ko-
piami v rukách. My máme prístup až do kuchyne, 
veď BUBO sem chodí už 26 rokov a poznajú nás. 
Prenocujete v posteli maharadžov?

 DIV DRUHÝ:
Taj Mahal. Najkraj-
šia stavba postavená 
z čistej lásky umocne-
ná mramorom a do-
tvorená polodrahoka-
mom. Vstúpime ako 

NOVÝ PROGRAM

BUBO prvú cestu okolo sveta zorganizovalo už v roku 2001.
A na rok 2019 sme pripravili absolútnu bombu. Poďte okolo 
sveta so špičkovými sprievodcami BUBO vo vlastnom 
lietadle a zozbierajte všetkých sedem divov sveta na jednej 
ceste. Slovenská top premiéra!

Cesta okolo sveta
Všetkých 7 divov sveta

JORDÁNSKO ∙ ČÍNA ∙ INDIA ∙ RUSKO ∙ MEXIKO ∙ PERU ∙ BRAZÍLIA ∙ TALIANSKO

prví a práve ráno urobíte tie najlepšie foto-
grafie. Naplno si vychutnáme prechádzky zá-
hradami, nafotíme si geniálnu stavbu a vy-
chutnáme prácu génia. Neuveriteľné.

 Už len jedna krajina je ľudnatejšia než India. 
Majestátna Čína. Preletíme ponad Gangu, 
okolo Himalájí až do čínskeho Pekingu. Hlavné 
mesto Ríše stredu. Pekinská kačka a gurmán-
ska ulička. Porovnajte atmosféru s Indiou. Čo 
vás oslovuje viac?

 DIV TRETÍ:
Veľký čínsky múr. Huča-
nie Pekingu necháme 
za sebou a cez prie-
smyk Juyongguang 
s nádhernou vyhliad-
kou sa blížime k múru. 
Severnú hranicu Číny kedysi chránili tisíce ki-
lometrov tejto obrovskej hradby. Koľkokrát ho 
človek videl na obrázkoch? Teraz stojíme priamo 
na ňom a kráčame vyššie a vyššie. Stúpame 
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Zachovalé stavby, pózujúce lamy. Výstup k Sl-
nečnej bráne a božský výhľad. Magické miesto, 
ktoré zasiahne každého. Skúsite posunúť ka-
meň Intihuatana?

 Prelet ponad Andy a Amazonský prales 
až na pobrežie Atlantiku. Na jeho brehoch 
nás víta Kristus. Sme v Rio de Janeiro. Na 
zvítanie s mestom caipirinha priamo na naj-
slávnejšej pláži sveta, na štvorkilometrovej 
Copacabane.

 DIV ŠIESTY:
Corcovado. 710 metrov 
vysoká hora Corcova-
do, ktorej dominuje 30 
metrov vysoká socha 
Krista Spasiteľa. Ten 
výhľad musíme vi-
dieť. A potom si ho porovnajte s Cukrovou 
homoľou, kam ktosi 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. Strávite 
večer v samba klube v štvrti Lapa?
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 DIV ŠTVRTÝ:
Chichen Itza. Nepre-
stávame sa diviť. Luxus 
nášho hotela vyme-
níme za luxusnejší 
zážitok. Jedno z naj-
väčších miest mayskej 
civilizácie Chichen Itza nás uchváti. Majestátny 
Kukulkánov chrám, v ktorom stál slávny trón 
s jaguárom. Legendárny operený had priamo 
spojený s chrámom a pyramída. Chrám jaguára, 
Chrám bradatého muža, Chrám bojovníkov, 
Slimák či Akab Dzib. Nazriete do posvätného 
obetného cenote?

 Deň na pláži alebo výlet k jedinej mayskej 
pyramíde na brehu mora. Tulum a okúpte sa 
v cenotes. Cenotes vznikli, keď našu planétu 
trafil meteorit a nastala doba ľadová. Nám je 
aktuálne poriadne horúco. Záver dňa s vôňou 
tequily a jemným mayským vánkom.

 Z Karibiku letíte do Južnej Ameriky, kde 
nás čaká ďalšia majestátna civilizácia. Metro-
pola Peru Lima bude našou prvou zastávkou. 
Odtiaľto vyrážali španielski conquistadori na 
ďalšie výpravy smerom na juh kontinentu. 
Prelet z Limy do Cuzca. Letisko, kam sa ešte 
donedávna lietalo podľa vizuálnej navigácie, 
teraz je to už všetko v strojoch. Pristaneme v 
nádhernom meste Inkov - čaká nás CUZCO.

 DIV PIATY:
Machu Picchu. Letíme 
do Ánd. Pristávame 
v nádhernom Cuzcu. 
Luxusným vlakom do 
zelených Ánd, k divokej 
rieke Urubamba. Inti, 
boh slnka je na našej strane. Úžasné mesto 
hlboko v horách, ktoré Španieli nikdy nenašli. 

k strážnym vežiam, nádherné výhľady na múr 
zasadený do zelených hôr. Tu človek vie, že 
cesta okolo sveta stojí za to! Posilníme sa 
pri čajovom obrade, ochutnáme niekoľko 
druhov čínskych čajov aj sečuánsku kuchy-
ňu. Okrúhly stôl, vlastný salónik a jedlá od 
tradičného kung pao cez kačku, hovädzie 
na zelenine až po fazuľkový šalát s mäsom, 
dusené hríby a samozrejme kopec ryže. Po-
tom námestie Tiananmen. Obrovské stavby 
ozdobené hviezdami, čínskymi vlajkami a na 
jeho konci Brána nebeského pokoja s portré-
tom človeka, ktorý v roku 1949 zmenil celú 
Čínu. Ochutnali ste už morského koníka? 
Morskú hviezdicu? Škorpiónov? Tu ste na 
správnej adrese. Ako dezert kobylky, priadky 
morušové či šváby.

 Letíme na sever. Pristávame priamo na 
ohnivom kruhu. Kamčatka. Petropavlovsk 
Kamčatskij založil dánsky moreplavec Vitus 
Bering. Kamčatka je obkolesená sopkami 
a  drsným oceánom. Vyskúšate najväčšiu 
delikatesu na svete, červeného kráľovského 
kamčatského kraba?

 Pred nami je Pacifik. Najväčšia masa vody 
na planéte Zem. Preletom ponad dátumovú 
hranicu získame deň života. Využijeme ho 
na nahliadnutie do Vancouvru? Mal niekto 
narodeniny? Smerujeme do Strednej Ameriky, 
na zlatisté pobrežie Karibiku. Naše lietadlo 
pristáva v Mayskej ríši. Transfer do hotelov 
podľa výberu a relax all inclusive s nohami 
v teplom piesku.

 Zabudnime na lietadlo a oddychujme na 
pláži. Cesta okolo sveta je v polovičke a neza-
škodí teplý Karibik. Vychutnajte si kvalitné all 
inclusive a vyskúšajte čokoládu a guacamole 
tak, ako ju pripravovali už Mayovia.

Najväčšia masa vody na 
planéte Zem. Preletom 
ponad dátumovú hranicu 
získame deň života. 
Mal niekto narodeniny? 
Slávi druhýkrát!
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 Zostaneme verní atlantickým plážam. 
Fortaleza a jej slávne Futuro, Iracema a Mucu-
ripe. Tu kdesi vznikla brazílska plážová kultúra. 
Nevynecháme lokálnu kuchyňu a jej špeciality 
ako baiao de dois, tapiocu či steak moqueca. 
Naša cesta sa pomaly, ale iste chýli ku koncu 
a táto noc bude veľmi dlhá. Tradičná lokálna 
hudba forró vám bude znieť v ušiach aj ráno... 
sprevádzaná šumom mora.

 Z brazílskych pláží sa ťažko odchádza 
a tak tu strávime ešte deň. Tunajšiu kultúru 
si priblížime v múzeu Ceará a za dobrý let 
domov sa pomodlíme v Kostole našej panny 
z Libanonu, úžasnom melchitskom kostole.

 Pripútajte sa prosím. Čaká nás prelet 
ponad Atlantik. Spravíme si krátku prestáv-
ku na Kapverdských ostrovoch a podvečer 
pristávame v  Ríme. Bývalé hlavné mesto 

sveta neostáva dlžné svojej povesti a patrí 
jednoznačne medzi najfascinujúcejšie mestá 
sveta. Módne značky, na ktoré sa pozerajú 
Romulus, Rémus a dávni cisári, tribúni či ple-
bejci. Sme v Európe a čaká nás jednoduchá, 
dokonalá talianska večera. To sa dá len tu.

 DIV SIEDMY:
Koloseum. Aréna pre 
gladiátorov, kam sa 
zmestilo osemdesiat-
tisíc divákov... Cham-
pions League starej 
doby. Koloseum, Fontá-
na di Trevi, Španielske schody, Forum Romanum, 
Pantheon. Baziliky, katedrály, paláce, gladiátori. 
Prázdniny v Ríme. Deň nabitý poznaním a doj-
mami. Večerný triumfálny prílet do Bratislavy. 
Dali sme to.

03 04

05 06

01 foto : ARCHÍV — bubo 
Legenda lásky

02 foto :  ARCHÍV — bubo  
Váš lietajúci domov

03 foto : Veronika BEDNÁROVÁ — bubo 
Zoznámime vás s našimi 
indickými kamarámi

04 foto : Jozef ZELIZŇÁK — bubo  
Okolo sveta na pláže Ria

05 foto : Ľuboš FELLNER — bubo   
Prvá zastávka našej cesty

06 foto : Ľuboš FELLNER — bubo  
Gurmánske zážitky pri 
svetových divoch
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K ARONOVEJ HROBKE
Ukážeme vám viac. Vystúpime na koňoch 
k hrobke Aarona, brata Mojžíša. Opustíte 
skupiny turistov a spoznáte miestnych, ktorí 
si žijú pokojne na slávnych miestach.

V BIELOM V BIELOM
Na návštevu v Taj Mahale sa oblečieme do 
bieleho pre úžasnú fotografiu. Urobíme všetko 
pre to, aby ste do tohto chrámu lásky vstúpili 
medzi prvými. Oplatí sa.

SÚŤAŽ V ŠKORPIÓNOCH
Na nočnom trhu v Pekingu vás čaká množstvo 
gurmánskych výziev. Naši sprievodcovia sú tu 
pre vás, aby vás zorientovali v ponuke a vy ste 
mohli ísť na doraz. Dáte to?

MÚZEUM ZAJTRAJŠKA
Geniálna stavba architekta Santiaga Calatra-
vu vás pozýva do sveta zajtrajška. Oplatí sa 
zájsť aj ďalej, ale aj samotná architektúra 
vám vyrazí dych.

ULOVTE VIAC ZÁŽITKOV

Viedeň

PetraChichen Itza

Corcovado

Taj Mahal

Veľký
čínsky
múr

Petropavlovsk
Kamčatskij

Koloseum

BUBO+
Všetkých sedem 
novodobých divov sveta 
na jednej ceste
Privátne lietadlo, privátni 
BUBO sprievodcovia
Na takúto cestu 
Slovensko čakalo. 
Pridajte sa!

19 dní od 22 900€ 08. 11. 2019 → 26. 11. 2019

Rai Bahadur M.S. Oberoi založil 
sieť Oberoi v roku 1934 a tento 
hotel bol prvý, ktorý postavil od 
základov. Jeho manželka, Ishran 
Devi, položila základný kameň 
a pod kameň položila päť zla-
tých mincí pre šťastie. Vyšlo im 
to. Vyjdete z hotela a máte na vý-
ber. Golf alebo úžasná pamiatka 
UNESCO: Humayunova hrobka 
zo 17. storočia. V roku 2018 sme 
pre vás vyskúšali skvelú tunaj-
šiu reštauráciu 360. Hotel pred 
časom prvýkrát v histórii zatvo-
rili a prešiel kompletnou rekon-
štrukciou pod vedením dizajnéra 
Adama Tihanyho. S výhľadom na 
golfový klub s dvoma bazénmi, 
spa a wellnessom vám ponúkne 
geniálne útočisko pred ruchom 
metropoly Indie.

TERMÍN

LUXUSNÉ HOTELY
1 820 € osoba / celý čas

NAJLEPŠIE 
HOTELY SVETA
3 860 € osoba / celý čas

CENA ZAHŔŇA

cestu privátnym 
lietadlom BUBO
VIP servis počas 
celej cesty
služby šiestich 
originálnych BUBO 
sprievodcov
17 x ubytovanie v ⭑⭑⭑ 
hoteloch s raňajkami 
v izbách pre dve osoby
17 x večeru vrátane gala 
večere v Rio de Janeiro
2 x all inclusive
vynikajúci poznávací 
program zameraný na 
7 novodobých divov sveta
privátne VIP transfery 
na letiská a z letísk, od 
prvého až po posledné
prehliadky podľa 
programu vrátane vstupov
vaše vlastné miesto 
v lietadle, váš kapitán 
a vaša stewardka
tradičný welcome 
drink v každej krajine
prípitok Moet et Chandon

CENA NEZAHŔŇA

letiskové a bezpečnostné 
poplatky, víza, ostatnú 
stravu, cestovné poistenie

Oberoi Delhi
⭑⭑⭑⭑⭑

India

Business Class Emirates
od 4800 €
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Lovci zážitkov
S BUBO ulovíte zážitky, ktoré 
nemáte šancu uloviť sami

Cesty pripravované 
profesionálmi s láskou
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foto : 
Miroslav TREPAČ — klient
Ľuboš FELLNER — bubo 
model: 
Izabela TREPAČOVÁ

Už 26 rokov sa sústreďujeme na 
spoznávanie našej planéty. Keď 
robíte niečo dlhodobo, zlepšíte sa. 
Tak to je aj v BUBO. Sme pätnásťkrát 
väčší než najbližšía konkurencia. 
Realizujeme najviac expedícií v 
Strednej Európe. Snažíme sa, aby 
z našej sily profitoval náš klient.
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ISLAND 
— ostrov elfov
Mesačný ostrov v Atlantickom oceáne so sever-
skou klímou je skutočnou európskou exotikou. 
Krajina ohňa a ľadu, zeleného machu a čiernej 
lávy je plná hučiacich vodopádov, driemajúcich 
sopiek, rozľahlých ľadovcov, vybuchujúcich gej-
zírov a neposlušných elfov, ktorí nepozorovane 
sledujú každý váš krok. Uvidíte, že aj v Európe sa 
dajú pestovať banány a v sychravom počasí sa 
ponoríte do nádherne teplej vody v Modrej la-
gúne. Veľký zážitok aj pre malých dobrodruhov.

SRÍ LANKA 
— botanická záhrada
Ostrov v tvare slzy plávajúci v Indickom oceáne 
pripomína rajskú botanickú záhradu. Spoznáte 
najrôznejšie druhy ovocia a zistíte, ako rastie 
väčšina korenín z kuchyne. Prastaré buddhis-
tické pamiatky, mníchovia a slony vás budú 
sprevádzať na každom kroku. Odhalíte ta-
jomstvo pravého cejlonského čaju a ochutnáte 
tradičnú kuchyňu domorodcov. Vyštveráte sa 
na ôsmy div sveta – vysokú skalu s palácom 
trčiacu z hustého lesa a oddýchnete si v tieni 
paliem na krásnej pláži.

NAJLEPŠÍCH DESTINÁCIÍ 
PRE CESTY S DEŤMI8
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USA 
— divoký západ
Západné pobrežie USA ponúka perfektnú 
kombináciu úžasnej prírody a pulzujúceho 
života amerických metropol, ktoré vaše deti 
poznajú z filmov. Najznámejšie národné parky 
a najslávnejšie mestá. Hviezdne Los Angeles 
s Hollywoodom, vysvietené Las Vegas plné 
všetkých pokušení a šarmantné San Francisco 
s panorámou so známym červeným mostom 
versus priehlbiny Grand Canyonu, skaly v tvare 
palčiakov v Monument Valley, obrie sekvoje 
v Yosemitoch alebo najvyšší vodopád USA 
v Zione. Každý si príde na svoje.

DÁNSKO 
— ako z rozprávky
Extrémne sympatická škandinávska krajina, 
ktorá v sebe spája to najlepšie zo severu aj zo 
zvyšku Európy. Systém funguje dokonale, mestá 
sú stavané pre ľudí, každý Dán má buď bicykel 
alebo dieťa alebo oboje. V tejto krajine vám 
bude s rodinou dobre, navyše sme program ušili 
deťom na mieru. Legoland zložený z miliónov 
kociek, kolotoče v zábavných parkoch a zvierat-
ká na safari, v ZOO aj v akváriu. Poďte s deťmi 
do krajiny rozprávkara Hansa Christiana An-
dersena a užite si leto v škandinávskom štýle.

THAJSKO 
— najkrajšie pláže
Usmievavé Thajsko sa právom pokladá za 
ideálny vstup do exotiky. Má prezývku brána 
do Ázie a každý, kto vstúpi cíti, že je vítaný. 
Bezpečná krajina ponúka krásne chrámy, 
rušné uličky, plávajúce trhy plné chutí a vôní 
aj najkrajšie pláže Ázie. Sympatické letovisko 
Krabi je výborným východiskovým bodom pre 
objavovanie okolitých opustených ostrovov, 
medzi ktorými je aj Phi Phi so slávnou Maya 
Bay z filmu Pláž s Leonardom DiCapriom.

MAROKO 
— zaklínači hadov
Len kúsok od Európy leží svet ako vystrihnutý 
z rozprávky. Svet mágie, bubnov, zaklínačov 
hadov, púští, legiend, ktorý stráži vysoké 
pohorie Atlas. V stredovekej medine s vyše 
9000 uličkami ukážete deťom, že sa nestratíte, 
zalyžujete si na pieskových dunách Sahary, 
s berberskými priateľmi a ich vernými ťava-
mi zdoláte Erg Chebbi. Magickú noc strávite 
na námestí Jamaa el Fna a potom pokoríte 
najvyšší vrch krajiny, Jabal Toubkal. Po tomto 
úžasnom rodinnom dobrodružstve si oddýchne-
te v all inclusive rezorte na brehu Atlantického 
oceánu. Zmysluplná dovolenka počas, ktorej 
zažijete všetko a ešte aj trochu viac

JAR 
— safari a sloboda
Zoberte svoje deti na najstarší kontinent. 
Miesto, kde vznikol dnešný človek, miesto, 
ktoré sa nedá nemilovať od chvíle, keď sa prvý-
krát nadýchnete afrického vzduchu. S istotou 
predátora prevediete deti božským Kapským 
mestom, ukážete im veľkú päťku, okúpete sa 
na horúcich afrických plážach. Zoznámte sa 
s čiernou Afrikou, ktorá dodnes cestovateľom 
nedá spávať.

KEŇA 
— učebnica prírodopisu
Stanete sa súčasťou dokumentárneho filmu. 
Levy unavene zívajú po výdatnom obede, leo-
pard sa ukrýva v korune stromu, slon vo vode 
chobotom sprchuje mláďa, nosorožec vstupuje 
do cesty nášmu safari autu a byvol si vykra-
čuje nekonečnou savanou. Po dobrodružnom 
safari si oddýchnete na bielych plážach Malindi 
s tyrkysovou vodou. Dobrodružstvo, ktoré dá 
vašim deťom viac ako všetky hodiny prírodopisu.
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DÔVODOV, 
PREČO JE DOBRÉ 
CESTOVAŤ S DEŤMI?

8
Svet je veľký. Kto ho skôr objaví, viac z neho uvidí. 
Zbavte sa predstavy, že vaše deti sa budú najlepšie 
cítiť na dovolenke s animátorom v all inclusive rezorte, 
a doprajte im zážitky, na ktoré nikdy nezabudnú.
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1. Predovšetkým, obavy nie sú na mieste. Ako hovorievala 
Pippi Dlhá Pančucha, našinec sa na mori nestratí.

2. Netreba na nič čakať. Samozrejme, môžete svoj-
ho potomka zobrať do Legolandu, až keď bude 
mať 25. Bude sa mu tam páčiť, ale je možné, že 
ostatné deti sa na neho budú čudne pozerať.

3. Veci majú tendenciu strácať čaro s postupujúcim ve-
kom. Podľa výskumov v 16 rokoch zmizne schopnosť 
vidieť v mexických pyramídach Aztékov. Neskôr sú to 
len kopy kamenia. Stihnite to, pokiaľ to funguje.

4. Ak deti stále hovoria, že im niečo nechutí, lietadlo je najlepšie 
miesto, kam s nimi ísť. Suchý vzduch a zmeny tlaku vzduchu 
otupia až tretinu chuťových pohárikov. Môžete im dať aj lečo 
s kurkumou a sódou bikarbónou a nebudú sa sťažovať.

5. Nič si nenahovárajme. Väčšina detí si dnes o rodičoch 
nemyslí, že sú to nejaké obzvlášť cool osoby. A kde sa 
lepšie ukázať pred deťmi ako pri odvážnom pochode 
pralesom, potápaní, alebo nebojácnym stretnutím 
s levom na safari? Využite čas, ktorý spolu strávite, 
na to, aby sa naučili, akí machri v skutočnosti ste.

6. Ak ich zoberiete na Nový Zéland do Taumatawhaka-
tangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu, 
môžete zistiť, či netrpia hippopotomonstrosesquipeda-
liofóbiou, teda chorobným strachom z dlhých slov.

7. Ak im k tomu poviete, že Taumatawhakatangihangakoau-
auotamateapokaiwhenuakitanatahu znamená „Kopec, kde 
Tamatea, človek s veľkými kolenami a horolezec, ktorý jedol 
zem a cestoval len tak dookola, hral na nosnej flaute svojej 
milej“, budú si myslieť, že si vymýšľate. Keď zistia, že to je 
naozaj tak, budú vám už navždy veriť hocičo, čo im poviete.

8. Bez srandy. Ukážte deťom svet. Raz vám to vrátia.
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NAJ MIEST PRE 
TOP CESTOVATEĽA

50
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AgraAbu Simbel

Taj Mahal navštívte skoro 
ráno a doprajte si čas. Ja 
som ho videl dvadsaťkrát 
a teším sa zas.

Hlboko v púšti a na brehu 
obrovskej priehrady. 
Úžasný príbeh o tom, ako 
vedci premiestnili celý 
chrám.

indiaegypt

AmmasalikAitutaki

Dve hodiny letu 
z Reykjavíku sa vám 
otvorí prekvapivo 
farebný, exotický svet 
najväčšieho ostrova.

Najkrajšia lagúna na 
svete, čaká vás tu váš 
vlastný, teplý a čistučký 
bazén s rozlohou zopár 
hektárov

grónskocookove ostrovy

Antarktický 
polostrov

Anegada

Za hodinu všetky ľadovce 
Aljašky aj Škandinávie. 
Určite choďte na malej 
lodi a vyloďujte sa na 
zodiakoch.

Ostrov dlhých piesočných 
pláži je ešte tým starým 
Karibikom. Krásne more 
a preslávené homáre.

antarktída

britské panenské ostrovy

BaalbekBagan

Ohromná rímska 
pamiatka. V celom 
Libanone cítite 
kultúru. Hotely sú fajn 
a reštaurácie zariadené 
s vyberaným vkusom.

Lietate nad pagodami 
balónom, veziete sa po 
hlinených cestičkách na 
konskej drožke. Ešte vždy 
veľmi silné.

libanonmjanmarsko

BaracoaBali

Do prvého hlavného 
mesta dlho neviedla 
cesta. Výstup na Stolovú 
horu, najkrajšia pláž 
Maguana.

Nechajte pláž a poďte do 
vnútrozemia. Tí ľudia sú 
naozaj takí dobrí. Najviac 
chrámov na obyvateľa na 
svete.

kubaindonézia
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BucharaBordeaux

Z rozprávky 1000 a 1 
noc. Minaret, hamamy, 
tradičné jedlo. Cítim sa tu 
ako v starej Perzii.

V jednotlivých chateau 
nás vítajú majitelia. 
Odtiaľto sú najlepšie 
ustrice sveta a najlepšia 
foie gras.

uzbekistanfrancúzsko

DjennéDawson City

Fascinujúca časť sveta 
v neznámej Afrike, živé 
múzeum. Už cesta sem 
prastarou kompou je 
zážitkom.

Zlato na rieke Klondike, 
whisky s namočeným 
prstom zlatokopa. To 
mesto má čosi do seba.

malikanada

EnnediDoha

Najkrajšou časťou Sahary 
na džípoch s vetrom vo 
vlasoch. Neverili by ste, že 
púšť vie byť taká krásna.

Futbal tlačí na 
nové stavby v štáte 
najbohatších ľudí sveta. 
Za víza teraz neplatíte 
a všetko je lacnejšie.

čadkatar

Hornov mysGalapágy

Magické miesto na konci 
sveta. Na Ohňovej zemi 
potom vyrážame na 
džípoch do patagónskeho 
lesa.

Prírodné laboratórium na 
rovníku. Ľudská ruka sa 
ho ešte nedotkla. Urobte 
si predtým potápačský 
kurz.

chileekvádor

JeruzalemJaffna

Ideálne na Veľkú noc. 
Paralelný sviatok pessah 
vám dovolí pochopiť 
najsvätejšie mesto hlbšie.

Vás, s dušou cestovateľa 
pozývam do hlavného 
mesta Tamilcov. Ide 
o jednu z najbližších 
exotík.

izrael ∙ palestínasrí lanka
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Kapské mesto

Cítim sa tu ako v Kanade 
s tým, že je tu skvelé 
červené víno a cez cestu 
mi behajú pštrosy.

juhoafrická republika

Kaieteur

Kaieteur vás prekvapí. 
Je ako najlepšia fľaša 
vína. Nedostupné, 
nádherné. Najväčší single 
drop sveta.

guyana

Lhasa

Najvyššie položené hlavné 
mesto sveta, z ktorého 
mágie sa vám zatočí 
hlava.

tibet

Kawkaban

Pravá Arábia. Skalné 
mestá vysoko v horách nie 
sú múzeom, Jemen žije. 
Keď sa situácia upokojí, 
treba vyraziť

jemen

Mashad

Najsvätejšie mesto šítov. 
Atmosféra najsvätejšej 
mešity, kam pustia aj 
nemoslimov. To treba 
využiť.

irán

Machu Picchu

Dnes už davom turistom 
uniknete, len keď poznáte 
triky. A práve v tých 
detailoch sa ukrýva 
zážitok.

peru

Medellín

Mesto jari a lásky. 
Nespútaný život 
a najkrajšie ženy sveta 
nenájdete v Cartagene, 
ale tu. Vysoká úroveň.

kolumbia

Mazar-e Sharif

Mešita Aliho s krídlami 
holubíc. Tu sídlil Zaratuštra, 
tu si Alexander 
Macedónsky vzal 
prekrásnu Roxane.

afganistan

Kjóto

Najkultivovanejšie mesto 
krajiny. Pozor, nie je to 
láska na prvý pohľad! Rád 
sa prechádzam okolo 
chrámu Kiyomizudera.

japonsko

Maldivy

Najkrajšie more na svete. 
Doprajte si domček nad 
vodou a zažijete tu raj 
na zemi

maldivy
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Palenque

Najkrajšie pamiatky 
Mexika na pokraji 
džungle. Okúpte sa aj vo 
vodopádoch Aqua Azul.

mexiko

Omorate

Na juhu nájdete 
najexotickejšie kmeňe 
planéty. Ja mám veľmi 
rád celú Etiópiu. 
Má dušu.

etiópia

Patagónia

Ak Nór povie, že jeho 
krajina je najkrajšia, nebol 
tu. Súperí s ňou len Južný 
ostrov Nového Zélandu.

argentína ∙ chile

Palmýra

Fascinujúce mesto 
kráľovnej Zenóbie v púšti. 
Len, čo sa v Sýrii situácia 
upokojí, vyrážame sem.

sýria

Petra

Proste, nádhera. 
Dokonalé. Opustite davy 
turistov a vystúpte aj na 
Aaronovu hrobku.

jordánsko

Pektu-san

Vystúpite na najvyšší vrch 
Kórey a neuveriteľné veci 
pod kopcom, kam ostatní 
turisti nezavítajú.

severná kórea

Rabaul

Namiesto peňazí 
mušličky, fascinujúci 
ohňový tanec a nádherné 
pláže ďaleko od civilizácie.

nová británia

Petrohrad

Moskva je ázijská, 
Petrohrad výkvet 
Európy. Marinskij teater, 
Dostojevskij, Ermitáž.

rusko

Nan Madol

Neznáma pamiatka 
uložená na neznámom 
ostrove. Angkor Wat 
v mori, bájna Atlantída.

mikronézia

New York

Bol som tu dvadsaťkrát, 
lietal som nad ním 
vrtuľníkom, bežal maratón. 
A aj tak ma vždy niečo 
prekvapí.

usa
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Stred sveta

Najzelenší ostrov sveta 
v západnej Afrike 
a najvýnimočnejší rovník, 
na ktorom môžete stáť.

svätý tomáš

Siena

Prvá banka svet a vinice 
v Brunello di Montalcino. 
Festival kontrád a Il Palio 
vám vyrazí dych.

toskánsko

Tanna

Celé Vanuatu je 
hyperexotické. Sopka 
Yasur na ostrove Tana je 
najlepšia aktívna sopka 
na svete.

vanuatu

Šrinagar

Ak je niekde raj, je to tu, 
v zelených Himalájach. 
Vzťahy s najvplyvnejšími 
ľuďmi sú tu dôležité.

kašmír

Singapur

Pred 25 rokmi som 
tu videl budúcnosť 
Slovenska. Mesto sa 
z krajiny 3. sveta dostalo 
na špicu. A je sexy.

singapur

Tigrie hniezdo

Pešo či na koni vyjdete 
v Himalájach k bodu, 
kde si poviete, že lietajúce 
tigre zrejme skutočne 
existujú.

bhután

Serengheti

Zažite migráciu zveri. 
Nájdite svorku leopardov 
s korisťou. Najviac zvierat 
a pritom to nie je zoo.

tanzánia

Vancouver

Najkrajšie mesto Kanady 
nemôže chýbať. Príroda 
a civilizácia, vstupná 
brána do skvelých 
národných parkov.

kanada

Severný pól

Tým, že sa zastavujete 
na exotických miestach, 
je cesta extrémne 
zaujímavá. Je super 
cestovať v partii.

severný pól

Rio de Janeiro

Slávne miesta na dosah. 
Ja mám rád štvrť Santa 
Teresa a najmä krásne 
Múzeum zajtrajška od 
Calatravu.

brazília
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k nórSkYm fJoRdOm s bAčoM 
Objavte nový školský predmet, ktorý mení bežné vyučovanie na dobrodružnú expedíciu. Zapojte vaše 

wWw.fEnOmEnYsVeTa.sK

deti do vedomostných výziev s Bačom, v ktorých môžu vyhrať hlavnú cenu pre celú triedu: Expedíciu Nórsko.
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Cestovateľské kino 
.pod lampou

SME TU PRE VÁS
KAŽDÝ UTOROK O 19:00
NA PARTIZÁNSKEJ 2, 
BRATISLAVA

BUBO.SK/PREMIETANIA

Naši skúsení sprievodcovia 
prichádzajú každý utorok 
do .klubu pod lampou, aby 
sa s vami podelili o najlepšie 
cestovateľské zážitky.



Prehľadná BUBO aplikácia 
obsahuje všetky informácie 
o vašom zájazde a ešte 
omnoho viac.

Neviete, ako sa dostanete 
z letiska do hotela?

Zabudli ste si doma 
kontakt na sprievodcu?

Vaše deti chcú ísť zajtra 
plávať s delfínmi?

STIAHNITE SI
BUBO 
CESTOVATEĽSKÚ
APLIKÁCIU 


