
 
 
 
Slovenská komora stavebných inžinierov, regionálne združenie Košice 

 
Cestovná kancelária  DELTA Travel Agency Letná 45  Košice 
Tel. 0903 626855, e-mail : ckdelta@iol.sk  , www.ckdelta.sk 
______________________________________________________ 

5 dňový tematický zájazd - Slovensko, Morava, Poľsko 2021 

 
 

 

Termín :  od 06.09.2021 – 10.09.2021  
CENA kalkulovaná za osobu pri počte 35 cestujúcich :  
odhadom pre člena SKSI: 350 € a pre nečlena SKSI: 450 €  
v 2 posteľovej izbe, +85 € príplatok za 1 posteľovú izbu  
 
Sprievodca zájazdu : Dr. Marián Bilačič 
 
 
 
 



 
 
 
Program :        
 
1. deň     06.09.2021 

  6.00 odchod z Prešova  parkovisko EPERIA ShoppingMall 
                6.45         z Košíc     Amfiteáter 
 

  11.00 príchod do Haliča - prehliadka zámku  
                12.15 fakultatívny obed 
                13.15 odchod do Trnavy 
                16.45 prehliadka futbalového štadióna v Trnave  
                18.15 odchod do Piešťan na ubytovanie   
                19.30 ubytovanie a večera – Hotel Park Avenue Piešťany **** 
 

   
 
 2 deň     07.09.2021 
                 Raňajky v hoteli  
                 7.40  odchod do Slavkov u Brna, ČR   
                 9.45  exkurzia vo firme LIKO - S  
                11.30  odchod do Olomouca  
                13.00  Olomouc : prehliadka Vila Primavesi, pevnosť FORT  

    Vila park, Tabuľový vrch, Svaty kopeček 
                18.30  odchod na ubytovanie Hotel Pracharna **** 
                19.15  večera a osobné voľno 
 

  
 
 



 
 

 3. deň    08.09.2021 
      Raňajky v hoteli 
8.30 odchod do Kopřivnice - návšteva technického múzea áut 

             10.00 prehliadka múzea 
  11.30 odchod do Ostravy  
             12.20  príchod do Ostravy, Obed: fakultatívny 
             13.50  prehliadka banského múzea - exkurzia BoltTower a Gong,  
          Budova Svet Techniky – Science and Technology centrum 

17,00  odchod na hotel a ubytovanie Hotel Mercure **** 
18,00  odchod na večeru  / 12 km / spojená s ochutnávkou       
a školením čapovania Plzenského piva - Knihovna ASSEN 
Spoločný návrat na hotel           
  

  
     
 
 
4. deň     09.09.2021 
              7.00 raňajky v hoteli 
              7.50 odchod do Starej Bystrice – Slovenský orloj 
              9.45 prehliadka s výkladom 
             10.20 odchod Vychylovka  
             10.50 Vychylovka – úvraťová železnica + skanzen 
             12.40 odchod do Námestova – Oravská priehrada 
             13.15 spoločný obed - Hotel Prístav 
             14.45 odchod na plavbu s loďou  

Oravská priehrada – plavba loďou na Slanický ostrov (ostrov 
umenia)  vyhliadková plavba  

             16.40 odchod do Tvrdošína – prehliadka dreveného kostolíka 
             18.00 ubytovanie v Tvrdošíne - Hotel Limba *** 
             19.00 večera, voľný program 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

  
 

5. deň   10.09.2021 
              Raňajky na hoteli 

8.30 odchod do Poľska - Zakopane 40 km 
      10.00 príchod do Zakopaného - prehliadka skokanských mostíkov  

             11.00 odchod do centra   
             11.45 obed (hotel SABALA v centre Krupowky) 
             13.15 - 15.50 jazda zubačkou na Gubalowku, voľno 
             16.00  odchod na Slovensko  
 
 
Cena : zahŕňa :   
Dopravu autobusom, parkovné, diaľničné poplatky, mýto, ubytovanie 2 x na 
Slovensku a 2x v Českej republike – 3 x hotely  **** , 1 x ***, 4x raňajky, 
4x večera,  2 x obed, sprievodcovské služby na celý pobyt, poistenie do 
zahraničia, vstupenky podľa programu. 
 
Zmena programu vyhradená ! 
 
 
 
 



 
 
 
Možnosť individuálneho pripoistenia 
 

Storno poplatky                      13,47 Eur/pobyt 
 
Rozsah krytia: 

 
Poistenie liečebných nákladov a základné asistenčné služby  
 
Predmetom poistenia sú aj nevyhnutné liečebné náklady a základné asistenčné služby, ktoré vzniknú z 
dôvodu epidemickej alebo pandemickej choroby.  

Pozor! Ak poistený počas poistenej cesty navštívi územie štátu/lokality, ktoré boli do dňa začiatku 
poistenej cesty označené ako štáty/lokality, kde prišlo k epidémii alebo bola vyhlásená pandémia, a 
do ktorých sa na základe vyhlásenia príslušného štátneho orgánu odporúča zvážiť cestu (resp. 
neodporúča cestovať), má poisťovateľ právo poistné plnenie nárokované v dôsledku choroby, ktorá 
sa v čase vzniku poistnej udalosti vyskytovala a šírila ako epidémia alebo pandémia, zamietnuť. 

 
Poistenie stornovacích poplatkov  
 
Poistnou udalosťou je aj zrušenie cestovnej služby z dôvodu  
a) akútnej epidemickej alebo pandemickej choroby poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, 
ktorá si vyžiadala domáce liečenie alebo hospitalizáciu,  
b) karantény poisteného alebo spolucestujúceho na základe nariadenia alebo inej požiadavky vlády alebo 
orgánu verejnej správy, z dôvodu podozrenia, že poistený alebo spolucestujúci bol vystavený nákazlivej 
chorobe (vrátane epidemického alebo pandemického ochorenia), pričom koniec karantény nemôže nastať 
pred skončením poistenia stornovacích poplatkov (alebo poistenia storno špeciál, ak ho má poistník 
dojednané).  
 
Pozor! Poistenie sa nevzťahuje na zrušenie cestovnej služby v čase, kedy bol vyhlásený zákaz cestovania 
vzťahujúci sa na poisteného alebo účel jeho cesty, ak začiatok čerpania cestovnej služby spadá do obdobia 
tohto zákazu. 
 


