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SKRATKY
1/1 - jednolôžková izba, 1/2 - dvojlôžková izba, 1/3 - trojlôžková izba, S/WC - sprcha resp.
vaňa/WC v izbe, B - balkón, T - terasa, M, MS - morská strana, P - výhľad na mesto alebo do
parku, H - výhľad na hory, AP/2, 3, 4, 6, 8 - apartmán (číslo znamená počet osôb, ktoré môžu
byť v ňom ubytované), STD - štúdio, Rl - rodinná izba, BGW - bungalovy, KL - klimatizácia,
TV - SAT televízia so satlitným príjmom, Superior, Junior Suite, lux - vyšší štandard uby-
tovania

CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
Zájazdy a pobyty nie sú viazané na niektorý druh dopravy, v katalógu sú pri každom ubytova-
com zariadení uvedené termíny a ceny pobytov na 7 nocí, t. j. 8 dní bez dopravy. Pobyt teda
môžete absolvovať individuálne alebo autobusom. Pri autobusovej doprave treba k cene po-
bytu pripočítať cenu dopravy. Termíny zájazdov s autobusovou dopravou sa predlžujú o 2 dni.
Odchod autobusu je vždy popoludní, resp. večer jeden deň pred začiatkom pobytu, návrat
jeden deň po ukončení pobytu. Príchod autobusov na pobytové miesto je v predpoludňajších
hodinách, ubytovanie je možné popoludní zväčša po 16:00 h. V deň odchodu je potrebné uvoľ-
niť ubytovanie do 10:00 h., odchody autobusov sú vo večerných hodinách. Pri individuálnej
doprave je v niektorých ubytovacích zariadeniach možný, na vyžiadanie, pobyt aj na iný počet
nocí podľa konkrétnych požiadaviek, informácie Vám poskytneme v CK pri objednávke zájazdu.
Pri pobytoch na menej ako 7 nocí sa cena obvykle zvyšuje o 20-40 %.

CESTOVNÉ POISTENIE
Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. zabezpečuje pre klientov cestovné poistenie v poisťovacej
spoločnosti UNION a.s. – Cestovné poistenie v cene 2 € za osobu a deň kryje nasledovné poistné
riziká ● liečebné náklady v zahraničí 250.000 € ● batožina 1.000 € ● strata dokladov 350 €
● oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou do 24 h 100 €, do 48 h 300 € ● zod-
povednosť za škodu na zdraví 100.000 €, na majetku 35.000 €, advokát 2.000 €, kaucia 3.000
€ ● trvalé následky úrazu 14.000 € ● smrť následkom úrazu 7.000 € ● storno zájazdu 80 %
stornopoplatkov, max 1.000 €/osoba, max 3.000 € spolu ● nevydarená dovolenka 20 €/deň
● zvýšené náklady na spätnú prepravu 450 €/osoba, max 2.000 € spolu ● predčasný návrat
a nečerpané služby 350 €/osoba, spolu max 2.000 € ● doprovod pre dieťa do 15 r. 1.500 € ●
náklady na cestu blízkej osoby 500 €, ubytovanie 350 € ● náklady na cestu blízkej osoby zo
zahraničia pri chorobe dieťaťa 750 €, ubytovanie 350 € ● cestovné náklady v prípade nepo-
jazdného vozidla 250 € ● meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahra-
ničia 5 €/hodina, max 50 € ● oneskorený nástup na zájazd, nečerpané služby 100 €/osoba,
spolu max 350 € ● poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii do 20.000 €.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE cestovnej kancelárie SUN TRAVEL s.r.o.
uzatvorené v poisťovacej spoločnosti UNION, poistná zmluva č. 11-63510

Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. je členom SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE
CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR

Pozývame priateľov Facebooku na
pokec o cestovateľských zážitkoch,
krajinách a o aktuálnych ponukách 
a novinkách CK SUN TRAVEL.

Ponúkame predaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia 
na Slovensku a v Českej republike prostredníctvom portálu:

PIKTOGRAMY NÁPOJE K VEČERI
KLIMATIZÁCIA
INTERNET
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
INDIVIDUÁLNA DOPRAVA

Víkendy s CK SUN TRAVEL 
– kúpanie na Jadrane

Informujte sa vždy vo štvrtok v našej cestovnej kancelárii alebo 
na tel.: 037 / 65 559 66-7 na voľné miesta v autobuse na výlet na JADRAN.

Odchod je vždy v piatok popoludní, príchod na Slovensko 
v nedeľu v ranných hodinách. 

Nástupné miesta: NR, TT (Zeleneč), BA . 
V cene: sprievodca a autobusová doprava. 

Možnosť dokúpenia cestovného poistenia 
2 €/osoba/deň.



DIEŤA
ZDARMA 

do 7 r.
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pri 50% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu 
do nižšie uvedených termínov.

pri 50% resp. 100% úhrade zájazdu a podpise Zmluvy o obstaraní
zájazdu do termínu uvedeného pri niektorých ubytovacích zaria-
deniach resp. do vypredania ubytovacej kapacity.

Stály klient. plná úhrada pri kúpe zájazdu
(zľava bude platiť do 31.3.2018)

UPOZORNENIE: 
Pre všetky zľavy platí, že je poskytovaná iba z ceny ubytovania dospelej osoby na zá-
kladnom lôžku, resp. z ceny apartmánu, nevzťahuje sa na príplatky - autobusovú do-
pravu, plnú penziu, pobytovú taxu a podobne. Uvedené zľavy sú poskytované vo
vybraných zariadeniach a termínoch, pokiaľ nie je uvedené inak.
ZĽAVU ZA SKORÝ NÁKUP a EXTRA ZĽAVU nie je možné kombinovať. Vždy platí pre
klientov jedna - výhodnejšia zľava! Zľavy LAST MINUTE sú vždy konečné a nie je ich
možné kombinovať s inými druhmi zliav. 

DETI ZDARMA
v niektorých ubytovacích zariadeniach môžete využiť výhodnú ponuku pre rodiny 
s ďeťmi (napr. až do veku 14 rokov)

Pre viacčlenné rodiny napr. 2 dospelý a 2 deti sme pripravili ponuku
ubytovania v tzv. RODINNÝCH IZBÁCH.

Percentuálna zľava môže byť v niektorých prípadoch vyjadrená aj konkrétnou sumou napr. 49 €/osoba

Včasným nákupom už 22. rokov s nami šetríte!

HOTELY BELLEVUE, GRABOVAC PLITVICE JEZERO
Plitvické 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8. 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8. 21.3.-30.4. 1.5.-30.6. 1.7.-31.8.
jazerá 1.11.-31.12. 1.9.-31.10. 1.11.-31.12. 1.9.-31.10. 1.11.-14.11. 1.9.-31.10.
Dospelý v 1/2 35 45 48 46 60 66 80 99 105
Dieťa 0-7r./lôž. rodiča ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
1/1 izba 56 72 76 75 95 102 130 155 165

Detské zľavy: dieťa od 0-7r. na prístelke s 2 dospelými -50%, dieťa od 7-12r. na prístelke s 2 dospelým
-30%, osoba od 12r. na prístelke -20%. Detská postieľka ZDARMA na vyžiadanie.
Cena zahŕňa: 1× ubytovanie s raňajkami (hotel JEZERO 1× ubytovanie s polpenziou), DPH. Povinný príplatok:
pobytová taxa 2 €/osoba/deň od 18r., 1 €/osoba/deň od 12-18r.. Príplatok: obed/večera 12 €/24 €/osoba/deň.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň. Doprava: individuálna.

EXTRA
ZĽAVA

do 20 %

Národný park PLITVICKÉ JAZERÁ
Každý, kto videl sfilmované romány Karla Maya, pozná Plitvička jezera (Plitvické jazerá), alebo v ich podmanivých
zákutiach sa odohrávali dobrodružné scény Winnetoua a iných podobných filmov. Plitvické jazerá so širším oko-
lím patria k najkrajším prírodným výtvorom v Európe. V roku 1979 boli zapísané do zoznamu UNESCO ako De-
dičstvo sveta. Predĺžte si dovolenku a využite našu ponuku tranzitného ubytovania cestou na resp. z dovolenky
na chorvátskom Jadrane.

Poloha: v Národnom parku PLITVICKÉ JAZERÁ.
Vybavenie: reštaurácia, bar, parkovanie.
Ubytovanie: 1, 2- lôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha/WC, TV-SAT, telefón, mini bar.
Stravovanie: raňajky formou bufetu, možnosť dokúpenia obedov a večerí.

Hotel BELLEVUE ** Hotel PLITVICE ** Hotel JEZERO ***

EXTRA
ZĽAVA

49 €/os.
/týž.

12 %

20 % 15 % 10 % 5 %

10 %
7 % 5 %

do 31.12.2017                do 31.1.2018                do 28.2.2018                do 31.3.2018     
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Plitvické jazerá a Záhreb
Termín: 30.3.-1.4.2018 – Veľká Noc  (3 dni / 2 noci)
Cena:  205 €
Sprievodca: EVA POLAŠKOVÁ

Program
1. deň: Odchod v ranných hodinách. „Najväčšia kaviareň Európy“ aj takto nazývajú domáci mesto Záhreb, známy predovšetkým

ako rušná južanská metropola preslávená povestnými cukrárňami tzv. slastičarnami. Pred Katedrálou umiestnené ob-
rovské ručne maľované veľkonočné vajíčka. Najdlhšia záhrebská ulica – Ilica, jazda pozemnou lanovkou Uspinjačou do
Horného mesta. Dolné mesto s parkami navrhnutými do podkovy a neodolateľná atmosféra farmárskeho trhu Dolac.

2. deň: Národný park Plitvické jazerá (UNESCO) pre mnohých súčasť osobného zoznamu najúžasnejších miest na Zemi,
ktoré do konca života chceme vidieť. Najstarší národný park v juhovýchodnej Európe a najväčší národný park v Chor-
vátsku. Čaká nás prechádzka drevenými lávkami, chodníkmi aj jazda vláčikom a loďkou.

3. deň: Najstaršie trvalo osídlené mesto Slovinska, Ptuj. Vystriedali sa tu Kelti, Avari, Maďari a Slovania. Stredoveké štajerské
mesto Maribor preslávené pestovaním vína. V centre mesta, pod námestím Trg Svobode, sa ukrýva jedna z najväčších
a najstarších klasických vínnych pivníc v Európe. Chváli sa rozlohou 20 tisíc m2 a 2,5 km dlhými podzemnými chodbami.
Drevené sudy, betónové nádrže a viac ako 250 tisíc fliaš najlepších ročníkov vína. Po preskúmaní „mariborského pod-
svetia“ nás čaká ochutnávka. Najväčšou atrakciu mesta na brehu Drávy je Stara Trta – 400 rokov stará vinná réva,
údajne najstaršia na svete. Z jej hrozna sa ročne vyrobí iba 35 l vína, ktoré majú možnosť ochutnať výhradne významné
návštevy. Príchod na Slovensko v neskorších večerných hodinách

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT, BA, 2× ubytovanie v 3*/4* hoteli, 2× raňajky, sprievodcu CK, poistenie insol-
ventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy podľa programu, cestovné poistenie 2 €/os./deň. Príplatky: za miesto v prednej polovici au-
tokaru 10 €, za 1/1 izbu 45 €, za 2 večere 28 €.

Grand tour Švajčiarskom – Glacier Express
Termín: 12.9.-19.9.2018  (8 dní / 7 nocí)
Cena: 699 €
Sprievodca: MARCEL ŠMÁTRALA

Program
1. deň: Vyrážame skoro ráno, aby sme stihli navštíviť Vaduz, hlavné mesto štvrtej najmenšej krajiny Európy, Lichtenštajnského

kniežatstva.
2. deň: Najstaršie mesto Švajčiarska - Chur. Na najvzácnejšiu pamiatkou Kostol sv. Martina. Napoludnie odchádza Glacier Ex-

press - výlet na palube panoramatického vlaku po najvyššie položených úzkorozchodných tratiach. Tí, ktorí absolvujú
presun autobusom, prejdú cez romantický horský priesmyk Oberalpass (2 033 m.n.m.) až do srdca švajčiarskych Álp
Andermatt, zovretého 4 priesmykmi vrátane Furka Pass, ktorý sa objavil vo filme o Jamesovi Bondovi „Goldfinger“.

3. deň: Zermatt - švajčiarsky klenot medzi zimnými strediskami, nad ktorým sa týči najfotografovanejšia hora sveta, symbol
švajčiarskych hôr Matterhorn (4 478 m.n.m.), možnosť výjazdu zubačkou na vrchol Gornergrat (3 089 m.n.m.) alebo
lanovkou na Klein Matterhorn.

4. deň: Francúzske mestečko Chamonix, organizátor prvých zimných OH v r. 1924. Je obklopené úchvatným horským systé-
mom, s druhým najvyšším vrcholom Európy Mont Blanc. Výstup lanovkou na Aguille du Midi.

5. deň: Mestá na Ženevskom jazere: najkozmopolitnejšie mesto Švajčiarska – Ženeva. V Ženevský prístav s najvyššou fon-
tánou v Európe, Anglická záhrada s hodinami - sú zložené zo šesť a pol tisíca sezónnych kvetov a v tretej najdrahšej
ulici sveta Rue du Rhône počuť tikanie hodiniek všemožných luxusných značiek. Lausanne, sídlo Medzinárodného
olympijského výboru. Château de Chillon, jeden z najlepšie zachovaných stredovekých hradov v Európe pri Montreux,
meste kde bola vyrobená prvá švajčiarská čokoláda Vevey a príbeh Charlie Chaplina.

6. deň: Fascinujúci svet čokolády. Ovoniame, ochutnáme a pozrieme sa, ako sa vyrába. Hlavné mesto Bern – budova vlády
a parlamentu, vedľa nej 26 fontán reprezentujúcich všetky kantóny Švajčiarska. Legendami opradená hora Pilatus 
(2 133 m) a jazda najstrmšou zubačkou v Európe s prevýšením 48 % a výhľadom na Luzern. Centrum Luzern – centrum
histórie a legiend, mesto úzko späté s osudom hudobného skladateľa R. Wagnera. Symbol mesta Kaplnkový most
pýšiaci sa titulom najstarší krytý drevený most na svete.

7. deň: Legendami opradená hora Pilatus a jazda najstrmšou zubačkou v Európe s prevýšením 48 % a výhľadom na Luzern.
Najbohatšie mesto s najvyššou kvalitou života Zürich opantáva luxusnými značkami a honosnými budovami. Zürišská
univerzita je centrom skutočných mozgových kapacít. Vežička svätopeterského kostola s najväčším hodinovým ci-
ferníkom v Európe – s priemerom 8,7 metra. Vyhliadková plošina priamo nad masami najmohutnejších riečnych
európskych vodopádov Rheinfall (Rýnske vodopády).

8. deň: Najromantickejšie stredoveké mestečko Švajčiarska Stein am Rhein. Čas sa tu zastavil pred niekoľkými storočiami
a nás čaká posledná prechádzka „Grand Tour Švajčiarskom“ pomedzi hrazdené domčeky s farebnými dobovými fre-
skami.

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT a BA, 7× ubytovanie v hoteloch 2*/3*, 7× raňajky, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy, cestovné poistenie 2 €/osoba/deň, Príplatky: Glacier Express (2. trieda) 135 €, 
7 večerí (z toho 1× syrové fondue) 149 €, za 1/1 izbu 215 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné miesto v NR
20 €.

84

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Glacier Express

Luzern Zurich

Matterhorn

Stein am Rhein

3 %
do 15. 3. 2018
na zájazdy po 1. 6.

Bez nočných jázd

Bez nočných jázd

Zľavy pre poznávacie zájazdy:

Plitvické jazerá

Ptuj

Záhreb

Maribor
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Transylvánia – kraj grófa Drakulu (Rumunsko)
Termín: 29.8.-2.9.2018  (5 dní / 4 noci)
Cena: 265 €
Sprievodca: JOZEF GNEBUS, historik
Program:
1. deň: Dobrodružná výprava začína skoro ráno. Cez našich južných susedov, Maďarsko, si to namierime do mesta Oradea

(Veľký Varadín). Jedno z mála rumunských skvostov, ktoré cestovný ruch ešte dostatočne neobjavil. Spojuje v sebe
peknú krajinu s príjemnou klímou s romantickou barokovou architektúrou z Rakúska Uhorska. Čaká nás divadlo Krá-
ľovny Márie, Calea Republicii, ulica ktorú lemuje množstvo secesných budov, pravoslávny kostol Biserica cu luna
vo veži ktorého sa nachádza kovová guľa z polovice zlata a z polovice čierna ukazujúca fáze mesiaca.

2. deň: Salina Turda. Jedno z najoriginálnejších miest na Zemi, kde soľ ťažili už Rimania a priniesli tak bohatstvo kraju.
Unikát v podobe obrovskej soľnej bane, ktorá je z časti múzeom a z časti zábavným parkom. Ťažobnú činnosť ukončila
v roku 1932 a neskôr bola používaná ako úkryt počas druhej svetovej vojny aj sklad syra. Rozprávkové stredoveké mes-
tečko Sighisoara (UNESCO), nazývané aj „Sedmohradský Norimberg“. Malebné a romantické, s úzkymi uličkami
plnými farebných domčekov, pozostatkami starých hradieb, so starým kaštieľom a vyhliadkovou vežou Turnul cu Ceas.
Jednou z top atrakcií je dom, v ktorom sa údajne narodil Vlad Tepesa – Drakula a v ktorom dnes nájdeme reštauráciu.

3. deň: Brašov a saské Staré mesto a v ňom Čierny kostol – najväčšia gotická sakrálna stavba v juhovýchodnej Európe
či jedna z najužších uličiek v Európe, len 130 centimetrová Strada sforii. Jeden z najzachovalejších a najkrajších
zámkov v Európe, pompézny zámok Peleš so 160 komnatami obklopený terasovitými záhradami a anglickým par-
kom. V minulosti Vila kráľovskej rodiny Michala I., bývalé letné sídlo rumunského diktátora Ceausescu a dnes mú-
zeum navštevujúce tisíce turistov ročne. Hrad Bran, spätý s grófom Vladom zvanom Tepes, čiže narážač. Svojich
protivníkov, najčastejšie Turkov, nechal pomerne s veľkou chuťou narážať na kôl. A to bol zrejme aj jeden z dôvodov,
prečo si ho Bram Stoker vzal ako predlohu upírskeho grófa Draculu.

4. deň: Panoramatická horská cesta TransFagarasan. Tiež nazývaná „cestou k oblakom“ či „najlepšou cestou sveta“. 114
km jazdy nádhernou prírodou s najvyšším bodom cesty v 2 042 m.n.m.. „Hlavné mesto Transylvánie“, bývalé eu-
rópske mesto kultúry – Sibiu (UNESCO). Bola tu vytlačená prvá kniha v rumunskom jazyku, postavená prvá lekáreň
a nemocnica a otvorené najstaršie múzeum v Rumunsku. Pohltia nás krivolaké starobylé uličky a vstúpime na „Most
klamstiev“ – stále stojí, lebo naň zatiaľ nevkročil žiadny klamár. Zostane to tak aj naďalej?

5. deň: Korvínský hrad Hunedoara, najväčšia rumunská gotická stavba, postavený v 14. st., resp. vytesaný do skaly tu-
reckými zajatcami na mieste bývalého rímskeho opevnenia. Do hradu je prístup cez dlhý úzky most nad vodnou
priekopou. Celá stavba je zdobená množstvom veží a menších vežičiek, avšak interiér je pomerne jednoduchý.

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT, BA, 4× ubytovanie v 3*/4* hoteloch s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy, komplexné cestovné poistenie 2 €/osoba/deň. Príplatky: za 1/1 izbu 95 €, 3
tradičné rumunské večere 45 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €, za nástupné miesto v NR 15 €.
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Bez nočných jázd

Veľký okruh Poľskom
Termín: 29.6.-8.7.2018  (10 dní / 9 nocí )
Cena: 599 €
Sprievodca: JOZEF GNEBUS, historik
Program:
1. deň: Wroclaw, tiež prezývaný poľskými Benátkami. Mesto, v ktorom sa miešajú poľské, české a nemecké vplyvy. Jedno

z najkrajších stredoeurópskych miest, ktoré sa pýši množstvom architektonických pamiatok.
2. deň: Zámok Ksiąz, tretí najväčší poľský zámok s viac ako 400 miestnosťami. Jedinečné architektonické stavby tzv. kostoly

mieru v Jawor (UNESCO) a Świdnica (UNESCO) sú dedičstvom tridsaťročnej vojny. Postavené do jedného roka bez
použitia jediného klinca, iba z dreva, hliny a slamy, za hradbami mesta, bez kostolnej veže či zvonov a zvonku nesmeli
vyzerať ako kostoly.

3. deň: Poznaň patrí k najstarším poľským mestám. Gniezno, prvé historické hlavné mesto Poľska.
4. deň: Rodisko Mikuláša Kopernika, Toruň (UNESCO). Ako jedno z mála v Poľsku bolo ušetrené vojnového besnenia a tak

si do dnešných dní dokázalo zachovať stredoveký pôvab a tajomnosť. Goticko-renesančné rytierske Chełmno,
ktorého stredoveké opevnenie dlhé 2 270 m je jedným z najkrajších príkladov obrannej architektúry v Európe.

5. deň: Gdansk, mesto s viac ako tisícročnou históriou sa radí k najkrajším na Baltickom pobreží. Atmosféra historických
ulíc, architektonické pamiatky a medzinárodný charakter mesta láka turistov najviac. Impozantná Mariacka bazilika
– najväčší tehlový kostol v Európe, symbol Gdanska stredoveký žeriav na vykladanie lodí.

6. deň: Slowinský NP alias „Poľská Sahara“. Pohyblivé piesky – mohutné duny dlhé niekoľko kilometrov a vysoké aj 40
metrov. Týčia sa nad lesom, ktorý pomaly zasypávajú. Gdyňa, moderné, prístavné mesto otvorené svetu.

7. deň: Najväčšia gotická pevnosť v Európe hrad Malbork (UNESCO). Mohutné hradby a bašty obklopujúce bývalé
sídlo veľmajstra rádu nemeckých rytierov skrýva nielen dejiny križiakov a Poľska, ale aj zbierky šperkov z jantáru.
Frombork, v Katedrále v roku 2005 objavili hrobku M. Kopernika, po ktorej začal pátrať už Napoleon Bonaparte.

8. deň: Mazury. Husté lesy, mierne pahorky a Mazurská jazerná plošina s viac ako 3000 jazerami. Święta Lipka, jezuitský
kláštorný areál považovaný za najkrajšie poľské baroko. Zbytky Hitlerovho Vlčieho brloha, v ktorom strávil 3
roky (1941-1944).

9. deň: Hlavné mesto Poľska, Varšava. Je relatívne mladým veľkomestom, dýcha však históriou, ktorú sprostredkoval Roman
Polanski vo filme Pianista. Palác Belweder býval rezidenciou kráľa S. A. Poniatowského a neskôr, sídlo poľských pre-
zidentov. Katedrála sv. Jána považovaná za najstarší kostol vo Varšave.

10. deň: Cesta domov.
Cena zahŕňa: autokarovú dopravu zo ZA, TN, TT, BA, 9× ubytovanie v 3*/4* hoteloch s raňajkami, sprievodcu CK, poistenie
proti insolventnosti. Cena nezahŕňa: vstupy, cestovné poistenie 2 €/osoba/deň, pobytovú daň v hoteloch. Príplatky: za osobu
v 1/1 izbe 195 €, za 7 večerí 89 €, za miesto v prednej polovici autokaru 10 €.

Bez nočných jázd

Mazury

Oradea

Sighisoara

TransFagarasan

Hrad Malbork

Gdansk

Gdynia
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Wieliczka – Krakow – Oświęcim
Termín: podľa vlastného výberu (3 dni/ 2 noci)
Cena: 159 €

1.deň: príchod do oblasti Krakowa popoludní. Prehliadka najväčšej soľnej bane v Európe Wie-
liczky, kde sa soľ ťažila už od 12. storočia.

2.deň: prehliadka Krakowa, niekdajšieho bývalého hlavného mesta Poľska. Kráľovský zámok
Wawel s Katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava, Staré mesto s pokladmi gotickej, re-
nesančnej a barokovej architektúry,  Rynek – najväčšie námestie v strednej Európe,
staré hradby s barbakanom, Mariánsky kostol s gotickým oltárom od Víta Stvoša, Su-
kiennice, Jagelonská univerzita. Voľno. Nocľah

3.deň: doobeda prehliadka Kazimierzu – židovskej štvrte s niekoľkými synagógami. Voľný
program v centre Krakowa. Popoludní návšteva a prehliadka Oświęcimu. Po pre-
hliadke odchod na Slovensko s návratom v neskorých nočných hodinách.

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do Nitry, 2× ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami,
prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodcu CK. Príplatky: Wieliczka cca 50 PLN
(vstupné + miestny sprievodca), Krakow cca 17 PLN (katedrála, mariánsky kostol), Oswiecim
cca 14 PLN (miestny sprievodca + slúchadlá). Cestovné poistenie: 6 €/osoba/pobyt.

Salzburg 
Termín: podľa vlastného výberu (3 dni / 2 noci)
Cena: 189 €

1. deň: odchod v ranných hodinách (6 - 7:00 hod.) z Nitry diaľnicou cez Rakúsko do Salzburgu.
Po príchode cca o 13:30 hod. prehliadka zámku Hellbrunn s vodnými atrakciami, od-
chod na ubytovanie, nocľah.

2. deň: po raňajkách prehliadka Salzburgu, historického centra mesta, Mozartov dom, Salz-
burský chrám..., návšteva najväčšej stredovekej pevnosti v Európe – hrad Hohen-
salzburg, osobné voľno a odchod na ubytovanie, nocľah.

3. deň: po raňajkách prehliadka Berchtesgaden – Hitlerovo Orlie hniezdo + Konigsee naj-
krajšie a najčistejšie alpské jazero, alebo návšteva Soľnej bane. Popoludní odchod
na Slovensko. Príchod o cca 20:00 hod..

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do NR, 2× ubytovanie s raňajkami pri Salzburgu, sprievodcu
podľa programu bez vstupov (cca 20 - 22 €/osoba). Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.

Predvianočná Viedeň
Termín: podľa vlastného výberu (1-dňový výlet)
Cena: 23 €

– odchod autobusu z Nitry o 7:00 hod. z parkoviska medzi Železničnou a Autobusovou stanicou
– návšteva areálu zámku a záhrad v Schonbrunne – prehliadka vianočných trhov (1-1,5 hodiny)
– presun do centra mesta a následná pešia prehliadka mesta – Hoffburg, Mikulášska veža,

Graben Strasse, Dóm sv. Štefana, Kärtner Strasse, Kláštor Kapucínov (hrobka Habsburgovcov),
výstavná sieň Albertín, Štátna opera a späť k Hoffburgu

– voľný program – vianočné radničné trhy pri hlavnej radnici
– odchod domov cca 17:00 hod. Miesto odchodu spresní sprievodca
– Príchod do Nitry cca 20:30 hod.

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do Nitry, sprievodcu, prehliadku mesta podľa programu.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.

Predvianočná Budapešť
Termín: podľa vlastného výberu  (1-dňový výlet)
Cena: 23 €

– odchod autobusu z Nitry o 7:00 hod. z parkoviska medzi Železničnou a Autobusovou stanicou
– dopoludnia – okružná autobusová prehliadka mesta – Hradná štvrť s kráľovským pa-

lácom, Chrám Matiáša, Rybárska bašta, nám. Hrdinov, Parlament, Bazilika sv. Štefana
– na záver – návšteva vianočných trhov na Námestí Vörösmarty pred slávnou kaviarňou

Gerbaud, fasáda ktorej sa zmení na obrovský adventný kalendár a kde si môžete pochutnať
na typických maďarských kulinárskych špecialitách

– v podvečerných hodinách cca o 18:00 hod odchod z Budapešti
– príchod do Nitry vo večerných hodinách, cca o 20:15 hod.

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z/do Nitry, sprievodcu, prehliadku mesta podľa programu.
Cestovné poistenie: 2 €/osoba/deň.

Školské výlety a kolektívy – minimálny počet účastníkov 40 osôb



I. Úvodné ustanovenia
Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch orga-
nizovaných SUN TRAVEL s.r.o. (ďalej len všeobecné
podmienky) platia pre všetky zájazdy organizo-
vané obstarávateľom SUN TRAVEL s.r.o. (ďalej len
CK), uverejnené v katalógu na rok 2018, a ďalšie
služby cestovného ruchu poskytované na základe
individuálnych požiadaviek objednávateľa -
klienta podľa zákona č. 281/2001 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov, ďalej len zákon č. 281/2001.

II. Vznik zmluvného vzťahu
Objednávateľ sa môže zúčastniť na zájazde orga-
nizovanom CK na základe zmluvy o obstaraní zá-
jazdu (ďalej len zmluva o zájazde) uzatvorenej
podľa § 741a-k Občianskeho zákonníka. Zmluva
o zájazde medzi CK a objednávateľom sa uzat-
vára písomne a nadobúda platnosť dňom pod-
pisu oboma zmluvnými stranami. Pri kúpe
zájazdu prostredníctvom internetu (bez pria-
meho kontaktu) zmluvný vzťah medzi objedná-
vateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd
(zaplatenie požadovanej sumy za zájazd na účet
CK je jednoznačným prejavom slobodnej a vážnej
vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu
s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok
a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi), resp.
podpísaním zmluvy o zájazde - rozhodujúci je
okamih, ktorý nastal skôr. Zmluva o zájazde je
platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška za-
slaná zo strany objednávateľa faxom alebo
v elektronickej podobe je preukázateľne po-
tvrdená CK SUN TRAVEL s.r.o. a doručená do dis-
pozičnej sféry objednávateľa. Objednávateľom
môže byť fyzická alebo právnická osoba. Jedna
zmluva o zájazde môže byť uzatvorená v pro-
spech viacerých osôb. Rovnaké podmienky platia
pre všetky osoby uvedené v jednej zmluve o zá-
jazde. V takomto prípade musí objednávateľ
oboznámiť všetky spoluzúčastnené osoby so
všeobecnými podmienkami a so všetkými infor-
máciami o zájazde. Za plnenie zmluvných záväz-
kov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde
ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Za ne-
plnoletú osobu podpisuje zmluvu o zájazde jej
zákonný zástupca. Súčasťou zmluvy o zájazde je
katalóg CK s podrobnými údajmi o zájazdoch,
resp. ponukové listy alebo iné informácie o služ-
bách, ktoré sú predmetom zmluvy o zájazde. CK
SUN TRAVEL s.r.o. je povinná najneskôr 7 dní pred
začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi
všetky informácie potrebné k účasti na zájazde
a všetky doklady, ktoré potrebuje objednávateľ
na poskytnutie obstarávaných služieb, ktoré sú
pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe,
pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde
alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odo-
vzdaný. Tieto písomné informácie o zájazde po-
siela CK poštou, alebo e-mailom len na jednu
adresu, uvedenú objednávateľom. Na základe do-
hody objednávateľa a CK môžu byť písomné infor-
mácie doručené aj osobne. Ak sa zmluva o zájazde
uzatvorí v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zá-
jazdu, poskytne CK tieto informácie a doklady ob-
jednávateľovi pri podpísaní zmluvy o zájazde.

III. Rezervácia miest
Účasť na zájazde si môže objednávateľ rezervovať
osobne, písomne, telefaxom, e-mailom alebo te-
lefonicky. Rezervácia je záväzná po potvrdení CK.
CK rezerváciu zruší, ak do dohodnutého termínu
rezervácie nebude uzatvorená zmluva o zájazde
z dôvodu prekážok na strane objednávateľa.

IV. Cena, rozvrh platieb
Cena zájazdu je zmluvná cena dohodnutá medzi CK
a objednávateľom v zmluve o zájazde. Objednávateľ
zaplatí prvú zálohovú platbu vo výške 50 % z dohod-
nutej ceny zájazdu pri podpise zmluvy, doplatok do
100 % ceny zájazdu uhradí do 30 dní pred začatím
zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o zájazde
v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, za-
platí celú cenu zájazdu pri podpise zmluvy.
Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zá-
jazdu v stanovenom termíne, môže CK od zmluvy
odstúpiť a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú
pokutu podľa článku V. všeobecných podmienok.
Ceny zájazdov sú kalkulované na základe ceno-
vých a daňových podmienok k 1.11.2017. Obsta-
rávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť dohodnutú
cenu zájazdu, ak dôjde k zvýšeniu cien pohon-

ných hmôt, diaľničných a cestných poplatkov
a nákladov za dopravu. CK nebude zvyšovať ceny
u zálohových platieb uhradených pred dňom zvý-
šenia ceny. CK oznámi zvýšenie ceny objednávate-
ľovi písomne najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

V. Zmluvná pokuta
Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde,
a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie po-
vinností CK, je povinný zaplatiť cestovnej kance-
lárii SUN TRAVEL s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške:
– 35 € na osobu – ak odstúpi od zmluvy do 51

dní pred začatím zájazdu 
– 30 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

50-31 dní pred začatím zájazdu 
– 50 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

30-21 dní pred začatím zájazdu 
– 80 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

20-11 dní pred začatím zájazdu 
– 100 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy

10 dní a menej pred začatím zájazdu. 
Do celkovej ceny zájazdu sa pre výpočet zmluvnej
pokuty nezapočítava výška zaplateného poiste-
nia. Výška zmluvnej pokuty pri zrušení už uzat-
voreného poistenia sa vypočíta podľa predpisov
príslušnej poisťovne. Objednávateľ je povinný
okrem zmluvnej pokuty uhradiť CK aj náklady,
ktoré jej vzniknú v súvislosti s odstúpením od
zmluvy, ak tieto prevyšujú zmluvnú pokutu (vý-
davky spojené z vycestovaním do zahraničia, te-
lefonovaním a faxovaním do zahraničia ak je
zájazd zrušený z viny klienta). Objednávateľ
môže v lehote najneskôr 28 dní pred začatím zá-
jazdu oznámiť, že sa namiesto neho zájazdu zú-
častní iná osoba. Oznámenie musí mať písomnú
formu a musí obsahovať vyhlásenie nového ob-
jednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou
o zájazde. Pôvodný a nový objednávateľ zodpove-
dajú spoločne a nerozdielne za zaplatenie ceny zá-
jazdu aúhradu nákladov, ktoré vzniknú CK vsúvislosti
so zmenou objednávateľa a to 20 € za osobu.

VI. Zmeny zmluvných podmienok, zrušenie
zájazdu
Ak pred začatím zájazdu vzniknú na strane CK
objektívne dôvody na zmenu podstatnej náleži-
tosti zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu
zmluvy. Ak navrhovaná zmena má za následok
aj zmenu ceny zájazdu, musí v návrhu uviesť aj
novú cenu zájazdu. Ak objednávateľ nesúhlasí
s navrhovanou zmenou, môže od zmluvy odstú-
piť bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Túto skutoč-
nosť musí písomne oznámiť v lehote určenej CK.
CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť, ak sa ne-
dosiahne minimálny počet účastníkov zájazdu,
alebo ak sa vyskytnú okolnosti brániace jeho
uskutočneniu (nepriaznivé podmienky počasia,
živelné katastrofy, politické nepokoje a vojna),
a to najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. CK
ihneď oznámi objednávateľovi zrušenie zájazdu
a vráti mu celú sumu zaplatených záloh.
Objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK na zá-
klade novej zmluvy o zájazde poskytla iný zájazd
najmenej v kvalite zodpovedajúcej službám do-
hodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto
zájazd poskytnúť. 
CK môže od zmluvy o zájazde odstúpiť tiež z dô-
vodu porušenia zmluvných povinností objedná-
vateľom. V takom prípade je objednávateľ povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku V. všeobec-
ných podmienok.
Objednávateľ nemá nárok na vrátenie platieb za
služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou
vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku
toho, že nesprávne uviedol údaje v zmluve o zá-
jazde, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na
miesto odchodu zájazdu, alebo ak nemôže pre-
kročiť štátnu hranicu pre porušenie pasových,
colných alebo devízových predpisov. 

VII. Uplatňovanie nárokov objednávateľa
pri porušení právnej povinnosti cestovnej kancelárie
SUN TRAVEL s.r.o. Ak CK neposkytne objednávate-
ľovi služby v dohodnutom množstve a kvalite, môže
objednávateľ uplatniť právo na odstránenie vady
v chybne poskytnutej službe bezodkladne priamo
na mieste u zástupcu CK. O uplatnení tohto práva
je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so
zástupcom CK. Ak ide o vadu v chybne poskytnutej
službe, ktorú je možné odstrániť ihneď, v mieste
poskytovanej služby, obstarávateľ musí túto vadu

odstrániť bez zbytočného odkladu.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť ihneď,
uplatní objednávateľ svoje nároky písomne u CK
bezodkladne (spísanie požiadaviek klienta s de-
legátom CK, prípadne potvrdenie od zahranič-
ného poskytovateľa služieb) na mieste pobytu
a najneskôr však do troch mesiacov od skončenia
zájazdu, inak právo na reklamáciu zaniká. Sú-
časne musí predložiť písomný záznam o uplatnení
práva podľa prvého odseku tohto článku.
V zmysle zákona 391/2015 Z.z. má objednávateľ
právo podať návrh na začatie alternatívneho rie-
šenia sporu ak objednávateľ nie je spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa do-
mnieva, že boli porušené jeho práva a CK SUN
TRAVEL s.r.o. na jeho žiadosť odpovedala zamie-
tavo, alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo
dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho rie-
šenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

VIII. Poistenie objednávateľa
CK zabezpečuje pre objednávateľa komplexné
cestovné poistenie podľa poistných podmienok
poisťovacej spoločnosti UNION, vrátane poistenia
pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady
v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zá-
jazde v prípade nehody alebo ochorenia. O pod-
robných podmienkach poistenia informuje CK
objednávateľa pri uzatváraní zmluvy o zájazde.
Poistný vzťah vznikne medzi objednávateľom
a poisťovacou spoločnosťou.

Podľa §7 zákona č. 428/2002 Z.z. podpisom
zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ dáva
súhlas spoločnosti Union poisťovňa, a.s. so spra-
covaním svojich osobných údajov, uvedených
v zmluve o obstaraní zájazdu a údajov, ktoré po-
skytne Union poisťovni, a.s. počas trvania zmluv-
ného vzťahu a súčasne vyhlasuje, že je
splnomocnený všetkými osobami uvedenými
v zmluve o obstaraní zájazdu na uvedenie ich
osobných údajov do zmluvy a na udelenie súhlasu
na ich použitie na účel vykonávania poisťovacej
činnosti podľa zákona č. 95/2002 Z.z. vrátane sprí-
stupnenia údajov subjektom so sídlom v cudzine
za podmienok podľa § 23 zákona č. 428/2002 Z.z.
a za podmienky, že zahraničné subjekty sú
v zmluvnom vzťahu s Union poisťovňou, a.s., na
výkon zaisťovacej činnosti, asistenčnej služby
a ďalej vykonávanie marketingovej činnosti súvi-
siacej s poisťovacou činnosťou, vykonávanou
priamo Union poisťovňou, a.s. alebo jej zmluvnými
partnermi v prospech Union poisťovne, a.s. Súhlas
je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek
písomne odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky.

IX. Povinné zmluvné poistenie CK SUN TRAVEL
Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. má
v zmysle § 9 až 11 zákona č. 281/2001 Z.z.  uzat-
vorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre
prípad úpadku č. 11-63510 u poisťovacej spoloč-
nosti UNION a.s. na sumu 42.000 €. Na základe
toho objednávateľovi vzniká právo na poistné
plnenie, ak CK z dôvodu úpadku neposkytne ob-
jednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí
do SR, ak je doprava súčasťou zájazdu, ak nevráti

objednávateľovi zaplatený preddavok, ak sa zá-
jazd neuskutočnil, a ak nevráti objednávateľovi
rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou
čiastočne poskytnutého zájazdu, ak sa zájazd
uskutočnil sčasti. Povinné zmluvné poistenie je
zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú pu-
blikované v katalógu CK SUN TRAVEL s.r.o. na rok
2018. Doklad o poistení dostane každý objedná-
vateľ - klient, ktorý uzavrie zmluvu o zájazde s ces-
tovnou kanceláriou SUN TRAVEL s.r.o.. 

X. Cestovné doklady
Cestovné doklady si objednávateľ obstará sám a zod-
povedá za ich správnosť a úplnosť. Pri zájazdoch do
krajín s vízovou povinnosťou nie je v cene zájazdu
zahrnutý poplatok za vybavenie víz, ak to nie je
v zmluve dohodnuté. Ak víza do krajín s vízovou po-
vinnosťou obstaráva CK, musí objednávateľ v ter-
míne stanovenom CK predložiť požadované doklady
potrebné na ich vybavenie. V opačnom prípade CK
nezodpovedá za včasné vybavenie víza. Objednáva-
teľ - cudzozemec, ak sa na neho vzťahuje vízová po-
vinnosť navštívenej krajiny, si víza obstará sám.

XI. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na
zájazdoch cestovnej kancelárie SUN TRAVEL s.r.o.
sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch, pod-
mienkach podnikania cestovných kancelárií
a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. v znení zá-
kona č. 186/2006 Z.z. a v zmysle zmeny a do-
plnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov. V ostatnom platia v plnom rozsahu
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu
a cenníku SUN TRAVEL s.r.o. zodpovedajú infor-
máciám známym k 1.11. 2017 a SUN TRAVEL
s.r.o. si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzat-
vorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
Všeobecné zmluvné podmienky platia vždy do
vydania nových Všeobecných zmluvných pod-
mienok a platnosti nových Zákonov resp. Naria-
dení, ktorých účinnosť nastane v priebehu roka
2018. Aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky
budú vždy uverejnené na www.suntravel.sk. Ob-
jednávateľ potvrdzuje, podpisom zmluvy o ob-
staraní zájazdu svoj súhlas s tým, aby SUN
TRAVEL s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje
uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, pobytu
a služieb vrátane rodného čísla za účelom ponú-
kania služieb poskytovaných a sprostredkova-
ných SUN TRAVEL s.r.o. a pre akvizičnú činnosť
v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Objednávateľ zároveň prehla-
suje, že je splnomocnený podpisom zmluvy o ob-
staraní zájazdu udeliť súhlas aj na spracovanie
osobných údajov všetkých osôb uvedených
v zmluve o obstaraní zájazdu. Poskytované údaje
môžu byť sprístupnené iba zamestnancom SUN
TRAVEL s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené
služby zabezpečované SUN TRAVEL s.r.o. ponúkať
a poskytovať. V prípade cezhraničného prenosu
osobných údajov do tretích krajín je poskytovanie
osobných údajov obmezené na obdobie po-
trebné na plnenie Zmluvy a vysporiadania záväz-
kov z nej plynúcich.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE SUN TRAVEL S.R.O.
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