


Petrohrad a Pobaltie

Petrohrad

Zažite neopakovateľnú atmosféru bielych nocí v Pobaltí, Rusku a 
Fínsku. Navštívte spolu s nami vznešený Petrohrad, inak aj nazývaný 
"Benátky východu". Mestoležiace na 40 ostrovoch, ktoré vás privíta 
impozantnou architektúrou, ktorúre prezentuje najmä slávny Zimný 
palác, chrám Vzkriesenia a krásny chrám sv.Izáka, cestujte ruským 
rýchlovlakom do Helsínk a spoznajte hlavné mesta Estónska a 
Lotyšska – Talinn a Rigu.

ITINERÁR:

1.deň – odlet z Viedne do Rigy, prehliadka mesta so sprievodcom, 
večerný odlet do Petrohradu 
2.deň - prehliadka Petrohradu
3.deň - prehliadka Petrohradu
4.deň - prehliadka Petrohradu
5.deň - odchod rýchlovlakom do Helsínk, prehliadka mesta
6.deň - odchod trajektom do Talinnu, prehliadka mesta
7.deň - popludňajší odlet do Viedne

ODBORNÁ ČASŤ:  „19th international exhibition Stomatology  
    St.Petersburg“
TERMÍN:    31.5 – 6.6.2016 /7dní/
CENA:    1490€

    
     podrobný program na www.randontravel.sk

Helsinki

Riga
Talinn



Južná Afrika Južná Afrika

Navštívte s nami  Afriku a zažite neopakovateľné zážitky z nedotknutej 
prírody, nádherných divokých zvierat a spoznajte kultúru starých 
afrických kmeňov a to všetko s miestnymi sprievodcami a 
slovenským sprievodcom počas celého zájazdu

ITINERÁR:

1.deň   - odlet z Viedne do Kapského mesta
2.deň   - prílet do Kapského mesta
3.deň   - prehliadka mesta a Table mountain
4.deň   - výlet na ochutnávku juhoafrických vín do historického   
      mestačka Stellenbosch
5.deň   - presun po pobreží "garden route" do Oudtshoorn 
6.deň   - prehliadka jaskýň Kango, divkého parku a pštrosej farmy
7.deň   - návšteva slonieho parku Knysna 
8.deň   - let do Johannesburgu, prehliadka mesta
9.deň   - presun do svetoznámeho národného parku - Kruger
10.deň - pozorovanie divokých zvierat v národnom parku
11.deň  - ranné pozorovanie zvierat, následne odjazd 
               do Johannesburgu
12.deň - odlet z Johannesburgu do Viedne 
13.deň - prílet do Viedne 

ODBORNÁ ČASŤ:  „Dental show Australia"
TERMÍN:    27.6 - 9.7.2016/13dní/
CENA:    2690€

     podrobný program na www.randontravel.sk Kruger NP

Kapské mesto



India
Taj MahalV spolupráci s našim dlhodobým partnerom v Indii sme pre Vás 

pripravili jedinečný zájazd do tejto nádhernej krajiny. Navštívte 
s nami krajinu hinduizmu, farieb a neskutočnej kultúry – Indiu. 
Počas tohto jedinečného zájazdu budete mať možnosť spoznať 
rozmanitosť tejto úžasnej krajiny a navštíviť miesta ako Bombaj, 
Kalkatu, Dillí, Jaipur a veľa ďalších neskutočných miest, zažiť jazdu 
indickým vlakom, rikšou, terénnych autách po púšti, ale aj plavbu 
po rieke Ganga.

ITINERÁR:

1.deň    - popoludňajší odlet z Viedne do Bombaja
2.deň   - prehliadka Bombaja
3.deň   - výlet do jaskýň Elefanta a Mani Bhawan
4.deň   - odlet do Kalkaty, prehliadka mesta
5.deň   - po stopách Matky Terezy, večer odlet do Varanasi
6.deň   - plavba po Gange so slávnostnou ceremóniou
7.deň   - výlet do Agry za slávnym Taj Mahál
8.deň   - okolie Taj Mahál a pevnosť Agra
9.deň   - prehliadka palácu vetrov a pevnosti Amber
10.deň - presun do Dillí
11.deň - prehliadka Dillí
12.deň - ranný odlet do Viedne

ODBORNÁ ČASŤ:  „World Dental Show 2016“ v Bombaji
TERMÍN:    6 - 17.10.2016/12dní/
CENA:    2490€

     podrobný program na www.randontravel.sk

Farby

Rieka Ganga



Austrália a Nový Zéland
Fraser IslandNa základe viacročných skúseností života v Austrálii sme pre Vás 

pripravili zájazd, ktorý zahŕňa všetky naše obľúbené miesta, ktoré 
sme počas mnohých rokov objavili.

ITINERÁR:

1.deň   - odlet z Viedne do Sydney
2.deň   - prílet do Sydney, prehliadka mesta 
3.deň   - prehliadka mestských pláží
4.deň   - odlet do Queenslandu - Hervey bay - odjazd 4x4 na
                ostrov Fraser - najväčší piesočný ostrov na svete
5.deň   - úžívanie oddychu na Fraser island
6.deň   - odjazd do Bundabergu - ochutnávka tradičného                
       austrálskeho rumu - Bundaberg
7.deň   - plavba na tropický ostrov - Lady Musgrave island
8.deň   - pláže Queenstownu 
9.deň   - prehliadka mesta Brisbane
10.deň - odlet na Nový Zéland do Christchurchu
11.deň - prehliadka jaskyne Cave stream a "palancikových" skál
12.deň - úžasný let helikoptérou na ľadovec Franz Joseph a 
      následná prehliadka ľadovca so sprievodcom
13.deň - prehliadka Queenstown a adrenalínová jazda
14.deň - odlet do Dubaja
15.deň - prehliadka a nákupy v Dubaji, následne odlet do Viedne

ODBORNÁ ČASŤ:  „Dental show Australia"
TERMÍN:    Október/November 2016/15dní/
CENA:    6900€

     podrobný program na www.randontravel.sk

Queenstown

Sydney



USA
New York

Zavítajte s nami do Spojených štátov amerických a do dvoch ich 
najznámejších miest – Washingtonu a New Yorku. Spoznajte 
známy Biely dom, Empire state building, Brooklyn bridge a zažite 
skvelé nákupy počas predvianočnej atmosféry.

ITINERÁR:

1.deň – odlet z Viedne Washingtonu, prehliadka mesta
2.deň - prehliadka Washingtonu
3.deň - odchod z Washingtonu do New Yorku
4.deň - prehliadka New Yorku
5.deň - prehliadka New Yorku
6.deň - prehliadka New Yorku
7.deň - prehliadka New Yorku
8.deň - večerný odlet z New Yorku do Viedne

ODBORNÁ ČASŤ:  „Greater New York Dental Meeting 2016“ 
    v New Yorku
TERMÍN:    27.11- 4.12.2016/8dní/
CENA:    1690€

     podrobný program na www.randontravel.sk Washington

NHL



Kuba
Kuba

V spolupráci s našim partnerom a garantom zájazdov a 
dovoleniek na Kube 

Jozefom "JOPOM" Polačkom 

si Vám dovoľujeme ponúknuť privátnu dovolenku Vašich snov 
na ostrove slobody - Kube.

V ponuke máme poznávacie a pobytové zájazdy s ubytovaním 
v hoteloch, ale aj privátnych vilách prípadne v ubytovaní na 
súkromí. Veľmi radi Vám "ušijeme" dovolenku na mieru a spoznáte
Kubu nie s vyslanými slovenskými sprievodcami, ale priamo 
s miestnymi obyvateľmi, JOPOM a zažijete množstvo autentických
zážitkov.

Neváhajte sa na nás obrátiť pre vypracovanie Vašej dovolenky!

     podrobný program na www.randontravel.sk

Varadero Havana



Kontakt
+421-949322195

michal@beautiful-slovakia.com
www.beautiful-slovakia.com
www.beautiful-slovakia.sk

+ 421-949322195
michal@randontravel.sk

www.randontravel.sk


