
TALIANSKO 
 

Taliansko, ktorého pobrežie obmýva Jadranské more, Tyrrhénske, Ligúrske a Iónske more, patrí k 

najnavštevovanejším krajinám v Európe. Bohatá história, veľa kultúrno-historických pamiatok, 

novovybudované letoviská, prekrásne dlhé pláže a talianska kuchyňa každoročne lákajú tisícky turistov. 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  

Do vybraných letovísk na pobreží Talianska zabezpečujeme ako doplnkovú službu chartrovú autobusovú 

dopravu, ktorej trasa vedie cez územie Rakúska do Talianska. Klimatizované autobusy, sú vybavené videom a 

občerstvením. Sprievodca v autobusoch nie je súčasťou prepravy.  

 

CENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 

Oblasť Letovisko Spiatočný 

lístok 

Jednosmerný 

lístok 

Príplatok – pobyt 

2 a viac týždňov 

Miestenka 

Benátska 

riviéra 

Lignano, Bibione, 

Porto St. Margherita, 

Caorle, Lido di Jesolo 

110 € 85 € 22 € 9 € 

V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava a DPH.  

INFANT - dieťa do 2 r. musí mať vlastné sedadlo, to znamená platí cenu autobusovej dopravy. 

 
MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA 

 
Benátska 

riviéra 

 
Bratislava 

Trnava 

Nitra, Piešťany, Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Prievidza, 

Bánovce nad Bebravou 

Dubnica nad Váhom, 

Ilava, Považská 

Bystrica, Žilina 

Martin, Ružomberok, Liptovský 

Mikuláš, Žiar nad Hronom, 

Zvolen, Banská Bystrica 

- 8 €               12 € 15 € 
Upozornenie: bližšie informácie o nástupných  a výstupných miestach po trase  v CK. Vyhradzujeme si právo určenia 

trasy a zmeny nástupných miest; v prípade nedostatočného počtu cestujúcich môže byť preprava v okrajových termínoch 

zrušená. 
 

Transfer servis – (Lido di Jesolo)   15 €/ 4 osoby (platí sa na mieste) 

 

UPOZORNENIE: 

• trasa autobusovej dopravy: v prípade, že sa zájazd s autobusovou dopravou  bude organizovať aj 

s počtom účastníkov menej ako 35, nejedná sa o priamu dopravu/trasu do stredísk v Taliansku. 

• upozorňujeme, že trasa po území SR, Rakúska, Talianska nemusí vždy viesť najkratším smerom. 

• bližšie informácie o nástupných a výstupných miestach po trase do Talianska  získate  v našej CK; 

vyhradzujeme si právo určenia trasy a zmeny nástupných miest. 

• výstupné miesta v Taliansku:  1. Bibione, 2. Lignano, 3. Porto Santa Margherita/ Caorle, 4. Lido di Jesolo,  

• v rámci rôznych nástupných miest v SR musí klient počítať s možnosťou prestupu zo zvozových autobusov, 

mikrobusov alebo osobných áut. Väčšina liniek nadväzuje na hlavný spoj s prestupom na centrálnom mieste v 

BRATISLAVE a preto sa môžu vyskytnúť časové posuny (z dôvodu dopravnej situácie).  

• batožina – každý cestujú má nárok na prepravu 1 ks batožiny max. 20 kg a 1 ks príručnej batožiny. 

Nadrozmernú batožinu – bicykle, surfy a pod. ako aj zvieratá neprepravujeme! 

Program 10-dňových autobusových zájazdov a 8-dňových pobytov individuálnou dopravou: 

1. deň: piatok - odchod zo Slovenska v popoludňajších až podvečerných hodinách, non - stop jazda,  

2. deň:  sobota - príchod do letovísk v ranných až poludňajších hodinách v závislosti od počtu letovísk, do ktorých 

zachádza autobus, ubytovanie v ubytovacom zariadení najskôr  od 16.00 h (pri individuálnej doprave - nástup na pobyt), 

3.-8. deň: pobyt pri mori, voľný program,       

9. deň:  sobota - uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v dopoludňajších hodinách (do 09.00 - 10.00 h, resp. podľa 

pokynov recepcie), odchod z letoviska v podvečerných  až neskorých večerných hodinách, non - stop jazda, 

10. deň: nedeľa - príchod na územie SR v dopoludňajších hodinách. 

 

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA 

Pri individuálnej doprave je nástup na pobyt v sobotu väčšinou od 16.00 do 19.00 hod. a ukončenie pobytu 

tiež v sobotu do 09.00 - 10.00 hod. Pri ubytovaní v apartmánoch je nutné zobrať si so sebou čistiace 

prostriedky a posteľnú bielizeň príp. si ju prenajať v agentúre. 

 



 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO  CHORVÁTSKA  
 

Doprava je zabezpečená klimatizovanými autobusmi alebo klimatizovanými mikrobusmi, ktoré odchádzajú z rôznych miest na Slovensku. 
 

Nakoľko sú nástupné miesta rôzne a je ich veľa, môže sa stať, že počas cesty po Slovensku budú klienti prestupovať z jedného autobusu do druhého. Vo väčšine prípadov 

je prestupným miestom Bratislava, príp. iné väčšie mesto. V Chorvátsku klienti vystupujú v jednotlivých destináciách po trase. 
 

Obojsmerná doprava klimatizovaným autobusom: 

 ISTRIA A KVARNER 

 Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Banjole, Medulin, Rabac, Opatija, Crikvenica, Novi Vinodolski, Selce, Šilo, Krk, Baška 

 

105,- EUR/os. 

 SEVERNÁ DALMÁCIA 

  Posedarje, Privlaka, Zaton, Zadar/prístav, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, ostrov Murter (Tisno, Murter), Tribunj, Vodice, Šibenik, Primošten 

 

 

105,- EUR/os. 
 

STREDNÁ A JUŽNÁ DALMÁCIA 

 Trogir, Kaštel, Štafilič, Omišská riviera ( Duče, Omiš, Ruskamen ) 115, - EUR/os. 

Split/prístav, Podstrana,, Makarská riviéra (Brela, Baška Voda, Promajna, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora), Igrane, Drve-nik, Gradac, Ploče, 
Klek, Orebič, Slano, Dubrovnik, Mlini 

 

 

120,- EUR/os. 
 

V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová doprava (klimatizácia, video) a DPH. 

 UPOZORNENIE: INFANT – dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, to znamená platí cenu autobusovej dopravy. 

 Trasy na Istriu, Kvarner, do Severnej a Strednej Dalmácie vedú cez Bratislavu, kde sa väčšinou prestupuje. 

 

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov 

Odchod 
SR 

19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08 04.09.    

Príchod 
SR 

28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08 30.08 06.09 13.09.    

 

Príplatky za nástupné miesta (Istria, Kvarner, Severná a Stredná Dalmácia): 

 Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Spišská Nová Ves - Východ 

 

15,- EUR 

 Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Čadca, Rimavská Sobota, Lučenec, Partizánske, Kysucké 

Nové Mesto, Žilina, Považská Bystrica,  
 

15,- EUR 
 

Nitra, Piešťany, Senica, Malacky,  Sereď – Západ, Topoľčany, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza - Stred 

 

10,- EUR 

 Bratislava - Trnava 

 

bez príplatku 

 Nepriama autobusová doprava do CHO sa uskutočňuje pri minimálnom počte 35 cestujúcich. Pri menšom počte je doprava zabezpečená aj menším autobusom po prípade tranzitom. 

  
UPOZORNENIE: 
V rámci rôznych nástupných miest v SR musí klient počítať s možnosťou prestupu zo zvozových autobusov, mikrobusov alebo osobných áut. Väčšina liniek nadväzuje 
na hlavný spoj s prestupom na centrálnom mieste v Bratislave alebo v Košiciach, resp. NA URČENOM MIESTE V ZAHRANIČÍ a preto sa môžu vyskytnúť časové 
posuny (z dôvodu dopravnej situácie). Upozorňujeme, že trasa po území SR nemusí vždy viesť najkratším smerom. Vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam môže 
dôjsť k predĺženiu času prepravy. 
Batožina - každý cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny max. 20 kg a 1 ks príručnej batožiny. Nadrozmernú batožinu - bicykle, surfy a pod., ako aj zvieratá neprepravujeme! 

Bližšie informácie o nástupných mestách, časov odchodov a príchodov tvoria prílohu poukazu na služby autobusovou dopravou , v prípade nedostatočného počtu 
cestujúcich môže byť preprava v okrajových termínoch zrušená. 
Trasa z východného Slovenska priamo do Chorvátska: informácie v CK.. 
Trasa zo stredného Slovenska RK, ZA, MT, PD, ZH, BB, ZV, VK priamo do Chorvátska: informácie v CK. 
Ostatné príplatky: 
Príplatok za 2. týždeň (okrem Istrie): 22,- EUR, obojsmerná preprava v rozpätí dlhšom ako sú 2 týždenné turnusy za sebou sa považuje za 2 jednosmerné prepravy. 

Príplatok za zakúpenie samostatnej obojsmernej dopravy: 15,- EUR 
Jednosmerný cestovný lístok -90% z ceny obojsmerného cestovného lístka + 50% z príplatku za nástupné miesto. 
Príplatok za zakúpenie samostatnej jednosmernej dopravy: informácia  v CK 
 

Príplatok za miesta v prednej časti autobusu (prvých 6 rád): 8,- EUR 

 
ZMENA TRASY A NÁSTUPNÝCH 

MIEST ORGANIZÁTOROM 

VYHRADENÁ. Upozornenie: 

maximálna hmotnosť batožiny je 20 

kg na osobu + 1 ks príručnej 

batožiny. 

Technické informácie o Chorvátsku: 

 Oficiálny názov: Republika Hrvatska 

 Rozloha: pevninová časť Chorvátska má rozlohu 56.542 km², rozloha priľahlého mora je 31.067 km² 

 Počet obyvateľov: 4.437.460 

 Jazyk: chorvátčina 

 Hlavné mesto: Záhreb (Zagreb) – 779.145 obyvateľov 

 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: Prilaz 

Djure Deźelića 10, 10 000 Zagreb Tel. 

00385/(0)1/4848941, 4848944 
Fax. 00385/(0)1/4848942 
 
Mena: Kuna 

 



  
 

Praktické telefónne čísla: 

 Medzinárodná predvoľba do Chorvátska: + 385 Záchranná zdravotná 

služba: 194 
Hasiči: 193 Polícia: 192 

Národné námorné pátracie a záchranné centrum: 195 Jednotné číslo pre 

všetky núdzové situácie: 112 Všeobecné informácie: 18981 
Informácie o miestnych a medzimestských  telefónnych číslach: 11880, 11888 Informácie o 

medzinárodných telefónnych číslach: 11802 
Predpoveď počasia a situácia na cestách: 060 520 520 Chorvátsky autoklub 

(HAK): 
Pomoc na ceste: 1987 
(Ak telefonujeme zo zahraničia alebo z mobilného telefónu, vytočte číslo + 385 1 1987) +385 1 4640 800 
Web: www.hak.hr.      E-mail: 

info@hak.hr 
 


