14.00 – 18.00 hod.

PONDELOK

Trnava – Malý Rím
Staré historické mesto, biskupské sídlo s
množstvom
kostolov,
renesančnou
vežou,
radnicou, morovým stĺpom a mestskými
hradbami. Navštívime Univerzitný kostol (z r.
roku 1635). Prestávka na kávu vedľa radnice
a vinárne.
17 €
13.30 – 18.00 hod.

UTOROK

Trenčín + Trenčianske Teplice
Prechádzka po kúpeľnom meste a staré turecké
kúpele Hammam Vás očaria! V Trenčíne uvidíme
mestskú bránu, synagógu, hotel Elizabeth s
rímskym nápisom, kostoly a námestie.
17 €
UTOROK

Skalica

13.00 – 18.30 hod.

Najkrajšie
mesto
Slovenska.
Navštívime
historické kostoly, mestské hradby, múzeum a
kláštor so slovenskými špecialitami a vínom. 21 €
STREDA

14.30 – 16.30 hod.

Neznáme Piešťany & Rybársky dvor
Piešťany od A do Z. Nádherné okolie kúpeľného
mesta s návštevou reštaurácie na brehu jazera
Sĺňava.
Možnosť
navštíviť
múzeum
automobilových veteránov.
13 €
Káva a zákusok v cene!
STREDA

13.30 – 18.00 hod.

Hrad Červený Kameň
Svetový unikát, kompletne zrenovovaný hrad v
Malých Karpatoch. Bohaté a cenné zbierky z
obdobia stredoveku Vás prekvapia.
17 €
ŠTVRTOK

13.30 – 18.00 hod.

Nitra - staré mesto a synagóga
Nitra je historické a malebné mesto. Odborná
prehliadka starého mesta. Návšteva biskupskej
katedrály, synagógy, voľný čas na návštevu
múzea, alebo nákupy na pešej zóne mesta. 17 €

ŠTVRTOK

19.00 – 22.00 hod.

Večer vo vinárni s hudbou
+ TOKAJSKÉ VÍNO k tomu ...
Ochutnávka slovenských vín (7 druhov). Zvesela
si zaspievame a objavíme čaro ukryté vo víne ...
Tokajské víno v cene! Vtipy sú vítané.
20 €
PIATOK
14.00 – 18.00 hod.

Gabor – predajňa obuvi
+ ochutnávka piva
Výhodný nákup v predajni Gábor. Prestávka na
kávu v nákupnom centre. Ochutnávka 4 druhov
výnimočného piva (á 0,3 l) v cene.
23 €
PIATOK
13.00 – 18.00 hod.

Múzeum skla & krištáľ
Malebná krajina Strážovských vrchov. Predvedenie
výroby firmy
SKLENÝ SEN.
Možnosť
výhodného nákupu. Návšteva predajne krištáľu.
Prestávka na kávu v Trenčíne (staré mesto). 19 €

SOBOTA

14.00 – 17.30 hod.

Mohyla Milana Rastislava Štefánika
Pamätník
postavený
spoluzakladateľovi
spoločného štátu Čechov a Slovákov na Bradle.
Možnosť navštíviť rodný dom (múzeum) v
Košariskách.
17 €
SOBOTA
Bojnice
13.00 – 18.30 hod.
Nádherný romantický zámok Jánosa Pálffyho
s podzemnou jaskyňou a kryptou. Po prehliadke
budete mať čas na kávu v centre mestečka. Ako
alternatíva je možnosť návštevy ZOO v blízkosti
zámku.
19 €
SOBOTA
13.00 – 18.00 hod.

Bratislava – hrad a staré mesto
Fascinujúca prehliadka hradu, vynovených záhrad,
historického jadra s palácmi a starou radnicou.
Príjemné posedenie v kaviarni Mayer na hlavnom
námestí. S naším sprievodcom s licenciou objavíte
najkrajšie zákutia metropoly na Dunaji a jeho
unikátny secesný modrý kostolík.
19 €

NEDEĽA

8.00 – 18.30 hod.

Viedeň, génius Mozart a Prater
Super ponuka pre milovníkov Viedne! Zastavíme
sa pod viedenským kolesom a spoznáme slávny
Práter. Prehliadka mesta (Hundertwasserhaus,
Ring, Viedenská štátna opera, Hofburg, Burgtheater
- divadlo, Dom sv. Štefana, letná rezidencia
Schönbrunn) + novorenovovaný dom Mozarta na
Domgasse 5 v centre Viedne.
30 €
NEDEĽA

Budapešť

7.30 – 20.00 hod.

Celodenný výlet so sprievodcom. Najväčšie
hlavné mesto na Dunaji. Návšteva hradu,
reťazového mosta, kostola sv. Matyáša, baziliky
sv. Štefana, Váci utca – najznámejšej nákupnej
ulice, voľno 1 hod. Poobede ideme ku pamätníku
Milenium na Námestí hrdinov a k zámku
Vajdahunyiad. Na záver prehliadka Rybárskej
bašty nad Dunajom!
30 €
NEDEĽA

7.30 – 20.00 hod.

Vysoké Tatry
Vychutnajte si celodenný výlet do najvyššieho a
najkrajšieho pohoria celých Karpát. Navštívime
Tatranskú Lomnicu, Starý Smokovec a Štrbské
Pleso. Vyvezieme sa lanovkou na vyššie položené
miesta a ku vodopádom (v letnej sezóne). Vhodná
je športová obuv a bunda.
45 €
NEDEĽA

7.30 – 19.00 hod.

Nízke Tatry & Donovaly
Národný park Nízke Tatry je nazvaný perlou
slovenskej prírody. Ideálny výlet pre priateľov
prírody a kultúry. Návšteva historického mesta
Banská Bystrica (prehliadka). Múzeum prírody a
evanjelický
drevený
kostol
v Hronseku
(UNESCO). Slovenské špeciality (bryndzové
halušky) k obedu si vychutnáme v typickej
Kolibe (platí si klient sám).
35 €

 Od roku 1992 Váš partner na cestách 


SOBOTA alebo NEDEĽA

8.00 – 18.00 hod.

Neziderské jazero & mestá Eisenstadt+Rust
V rakúskom meste Eisenstadt navštívime zámok
Esterházyovcov a múzeum skladateľa Josepha
Haydna, prejdeme sa po meste bocianov - Rust,
meste Mörbisch a Seewinkel. Možnosť plavby
loďou po jazere Neusiedler See – najväčšom
stepnom jazere Rakúska uprostred národného
parku.
35 €
NEDEĽA
8.30 – 18.00 hod.
Beckov + ČIČMANY + Rajecké Teplice
Celodenný výlet cez nádhernú krajinu západných
Karpát. V horskej dedine Čičmany objavíme
tradičnú architektúru, kroje, múzeum i nádhernú
prírodu. Ďalej navštívime slovenský unikát –
drevený betlehem. Na obed nás prichýlia
jedinečné kúpele Rajecké Teplice. Prehliadka
historického jadra a voľný čas na kávu v centre
mesta Žilina.
30 €

 NEDEĽA

8.00 – 18.00 hod.

Karpatská cesta a jazda vláčikom
Navštívime skanzen vo Vychylovke a vychutnáme
si jazdu historickou lesnou železnicou. V starej
Bystrici sa zastavíme pri slovenskom orloji
a pozrieme si aj vyrezávaný betlehem. Na
spiatočnej ceste nás čaká návšteva Žiliny (voľný
čas v centre mesta).
35 €
SONNTAG
7.30 – 18.00 hod.
Pamiatky UNESCO + Bojnice
Navštívime malebné historické mesto Banská
Štiavnica, ktoré sa preslávilo ťažbou striebra
a zlata (zapísané do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO pamiatok).
Prehliadka múzea s mineralogickými zbierkami
a baníckou
štôlňou,
baníckeho
mesta
s promenádou a Novým a Starým zámkom. Obed
v tradičnej reštaurácii v meste si platí klient sám.
Na záver výletu si prezrieme romantický zámok
Pálffyovcov v Bojniciach. Prestávka na kávu
a koláčik.
50 €

UTOROK až SOBOTA
13.45 – 18.30 hod.
Novinka !!!
OPONICE
Novinka !!!
Renesančný kaštieľ zo 16. storočia obklopený
nádherným anglickým parkom. Unikátne zbierky a
historická
knižnica
šľachtického
rodu
Apponyiovcov! Kultúrna pamiatka roka 2010.19 €
Termín v CK
18.00 – 21.00 hod.
Pečené kolená – exkluzívna ponuka
Slovenská špecialita pečené kolená s chlebom
a feferónkami v cene!
Denne na želanie (od 2 osôb).
25 €
Termín v CK



16.30 – 23.00 hod.

Slovenské národné divadlo v Bratislave –
predstavenia opery a baletu

Slovenská filharmónia v Bratislave – koncerty
19 € + cena vstupenky podľa kategórie
Termín v CK (od 4 osôb)

Milí hostia,

ponúkame Vám nasledujúce služby:
 výlety autom/ minibusom každý deň
 transfer servis autom alebo minibusom
 predaj suvenírov, pohľadníc, dennej tlače
 požičovňa bicyklov, kolobežiek 5 €/ poldeň

TRANSFER SERVIS 
VIEDEŇ (letisko) – PIEŠŤANY alebo späť
100 € (za 1 cestu autom pre 3 osoby)
VIEDEŇ (mesto) – PIEŠŤANY alebo späť
110 € (za 1 cestu autom pre 3 osoby)
BRATISLAVA (letisko)–PIEŠŤANY alebo späť
70 € (za 1 cestu autom pre 3 osoby)
Nájdete nás
v centre
mesta

NEMOCNICA

KITTSEE Rakúsko – čokoládovňa
(ochutnávka všetkých výrobkov zdarma!)

20 €

Parndorf Outlet Rakúsko – výpredaje

20 €

N

Á

* *******************************

EDEN
JALTA

(od 4 osôb):

Praha
2 dni 100€
Salzburg
2 dni 99€
Košice + Slovenský raj
2 dni 80€
Krakov + Osvienčim
2 dni 80€
Ostrihom + Komárno
1 deň 50€
Brno + Slavkov - Austerlitz 1 deň 50€
Spišský hrad + Levoča
1 deň 50€
Zakopané, Poľsko
1 deň 60€
* *******************************

DOBRÉ CENY ZA SVETOVÚ KVALITU

L
E

WINTEROVA

 Ďalšie 1- alebo 2-dňové výlety

PREDAJ SLOVENSKÝCH
TOKAJSKÝCH VÍN

MOST

P

MAGNÓLIA

K
IVCO

O
V
A

IVCO TRAVEL – cestovná kancelária
v centre mesta, Nálepkova 2
(oproti hotela Magnólia)
PONDELOK – PIATOK: 9.00 – 17.30
SOBOTA:
9.00 – 12.00


 Telefón/ Fax: 033 77 433 55



Mobil + What´s up: 0905 587 663
Mobil + What´s up + Viber: 0910 587 666



E-mail: ivcotravel@ivcotravel.com
Web: www.ivcotravel.com

