Pripravili sme pre Vás dovolenku Vášho života - CESTU OKOLO SVETA – ktorá
Vám ukáže Afriku, Indiu, Čínu, Japonsko, Austráliu, Čile, Peru a Brazíliu. Po celej
ceste Vás bude sprevádzať majiteľ CK Randon Travel, s.r.o – Mgr. Michal
Pohančeník v spolupráci s našimi miestnymi sprievodcami. Tento exkluzívny
zájazd je organizovaný v malej skupinke od 4 do maximálne 10 účastníkov.

TERMÍN:
CENA:
CENA ZAHŔŇA:

PRÍPLATKY:

6 – 28.10.2020/ 23dní
19900€
všetky letenky vrátane leteckých, bezpečnostných
a palivových poplatkov
17 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami v min.
4* hoteloch podľa programu
3 x tradičná večera v Indii, Austrálii a Brazílii
polpenzia v Číne
preprava a vstupy do všetkých atrakcií v rámci programu
slovenský sprievodca počas celého zájazdu – majiteľ CK
Randon Travel, s.r.o. – Mgr. Michal Pohančeník
miestny sprievodcovia podľa programu
všetky prepravy v programe
23kg batožiny pri economy class a 32kg pri business class
poistenie insolventnosti
jednolôžková izba – 3900€
prémiové hotely, business class letenky – podľa požiadavky
cestovné poistenie, víza

1.deň
ODLET Z VIEDNE
Podvečerný odlet z Viedne ponad rovník až do Kapského mesta
2.deň
KAPSKÉ MESTO / AFRIKA
Po prílete do Kapského mesta nás bude čakať náš osvedčený miestny sprievodca a zoberie nás do
jedného z najkrajších miest sveta, ktorého úžasná poloha medzi modrým oceánom a obrovskou
Stolovou horou, svahmi porastenými vínnou révou, evokujú raj na zemi. Lanovkou sa vydáme na
vyhliadku, kde si vychutnáte výhľady na Robben island, kde bol 18 rokov väznený Nelson Mandela a
zároveň aj výhľady na Leviu hlavu, Diablov vrchol a 12 apoštolov na juhu.
3.deň
MYS DOBREJ NÁDEJE/ AFRIKA
Ráno sa vydáme po pobreží a po jednej z najkrajších ciest sveta – slávnej Chapman´s peak drive až
prídeme k absolútnemu juhu kontinentu – parku Mysu dobrej nádeje, kde v roku 1488 pristál
Bartolomeo Diaz. Po ceste späť do Kapského mesta sa zastavíme v kolónii tučniakov, kde budete mať
možnosť vidieť tieto krásne tvory z blízka, žeby sem prišli až z Antarktídy?
4.deň
JOHANNESBURG – SUN CITY / AFRIKA
V dopoludňajších hodinách preletíme do Johannesburgu a následne sa presunieme do Sun City –
prázdninového letoviska v Juhoafrickej republike, ktoré v roku 1979 založil milionár Solomon Kerzner
na území nezávislého Bantustanu, keďže tu neplatili juhoafrické zákony zakazujúce hazardné hry.
Nachádza sa tu množstvo kasín a luxusné hotely.
5.deň
SAFARI V AFRIKE/ AFRIKA
Dopoludňajší relax v hoteli a popoludní zájdeme na safari do neďalekého národného parku
Pilanesberg, kde budete mať jedinečnú možnosť vidieť vo voľnej prírode všetky známe africké
zvieratá – tradičné africké safari v terénnych vozidlách.
6.deň
LET DO DUBAJA
Užívajte ešte všetky výhody luxusného hotela a posledné chvíle v Afrike a popoludní sa vydáme na
krátku prehliadku Johannesburgu a večerný let do Dubaja.
7.deň
DUBAJ A LET DO DILLÍ/ INDIA
Po rannom prílete prehliadka Dubaja a majestátnej budovy Burj Khalifa spojená s nákupmi
a popoludňajší odlet do Dillí. Po prílete presun na hotel.
8.deň
TAJ MAHAL/ INDIA
V tento deň sa s domácim sprievodcom vydáme do Agry za novodobým siedmym divom sveta
Tádž Mahálom - najkrajšia stavba postavená z nekonečnej lásky panovníka Shahjahana k svojej
predčasne zosnulej manželke Mumtaz Mahal, umocnená mramorom a dotvorená
polodrahokamami. Naplno si vychutnajte prechádzky perzskými záhradami a obdivujte majstrovstvo
ľudí. Večerná hostina ako pre kráľov – plná Indických špecialít, kde sa najeme do sýtosti. Večerný
návrat do Agry a oddych.
9.deň
DILLÍ/ INDIA
Po raňajkách sa vydáme do nenapodobiteľného a nezabudnuteľného hlavného mesta Indie – Dillí.
Na rikšiach sa prepletáme uzučkými uličkami starého mesta, kde pulzuje život od skorého rána a my
sa pomaly vnárame do ich krásneho chaosu plného korenia od výmyslu sveta, pestrofarebných šatiek
a neskutočnej tlačenice. Navštívime najväčšiu a najkrajšiu mešitu miliardovej Indie Jama Masjid zo

17. storočia. Po programe si vychutnáme posledné indické špeciality a oddýchneme pred ďalšou
cestou. Večerný odlet do Pekingu.
10.deň

PEKING/ ČÍNA

Ranný prílet do Pekingu, kde nás bude čakať náš dlhoročný kolega, ktorý nás následne
zoberie na prehliadku Zakázaného mesta – Zimného paláca, Hutongu - najstaršia časť
Pekingu - jazda na tradičných rikšách, námestie Tianmen, obed kulinárska lahôdka Pekingská kačica, osobné voľno.
11.deň

PEKING – VEĽKÝ ČINSKY MÚR/ ČÍNA

Výlet na Veľký čínsky múr - časť - Mutianyu, popoludní návšteva Letného paláca v Pekingu –
najväčšia imperiálna záhrada v Číne, osobné voľno.
12.deň

PEKING/ TOKIO

V dopoludňajších hodinách návšteva Chrámu nebies v Pekingu, miesta populárneho medzi
miestnymi na relax a cvičenia. Popoludní krátky prelet do krajiny samurajov Japonska.
Následne ubytovanie.
13.deň

TOKIO/ JAPONSKO

Najväčšie a jedno z najznámejších miest sveta, ktoré je často hodnotené ako jedno z
najlepších miest na život na svete. Je to mesto plné mrakodrapov, obrazoviek, davov ľudí
a neskutočnej čistoty a bezpečia. Toto obrovské mesto a nezabudnuteľnú krajinu budeme
mať možnosť spoznať vďaka nášmu miestnemu sprievodcovi. Zastavíme sa pri Cisárskom
paláci, navštívime najznámejšie štvrte, poplavíme sa po rieke Sumida river popod slávny
Dúhový most a nevynecháme ani štvrť so sochou slávneho psa Hachiko. Tento skvelý deň
zakončíme z veže Tokio Sky Tower.
14.deň

FUJI/ JAPONSKO

Symbolom Japonska je sopka Fuji, ku ktorej sa presunieme počas celodenného výletu. Počas
plavby po jazere Ashi sa nám naskytnú nádherné výhľady na tento nezabudnuteľný symbol.
Pod sopkou navštívime tradičnú dedinku Oshino s nádhernými japonskými záhradami, ktorá
pôsobí ako živý skanzen. Na záver dňa sa po krátkej návšteve Yokohamy sa presunieme na
letisko k preletu do austrálskeho Sydney.
15.deň

SYDNEY/ AUSTRÁLIA

Po prílete do Sydney nás čaká prehliadka so všetkými jej najväčšími pamätihodnosťami budovy slávnej opery, prístavného mostu Harbour Bridge nádherný Darling Harbour, Hyde
park a veľa ďalších nádherných miest tohto skvelého mesta.
16.deň

SYDNEY/ BLUE MOUNTAINS

Výlet do Blue Mountains – Modrých hôr pomenovaných podľa výparov z eukaliptov, ktoré
dodávajú týmto horám autentickú atmosféru. Celá oblasť je zapísaná do svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO a budete tu mať možnosť vidieť nádherné skalné formácie tzv. Tri sestry,
vodopády a dažďový prales. Počas tohto fakultatívneho výletu taktiež zavítate do „Scenic
worldu“ kde budete mať možnosť absolvovať jazdu najstrmším vláčikom na svete, lanovkami
a prejsť sa v autentickom dažďovom pralese.

17.Deň
SYDNEY/ AUSTRÁLIA
Voľný program v Sydney s možnosťou návštevy mestských pláží, nádherná prechádzka z pláže Coogee,
postupne cez pláže Clovely, Bronte, Tamarama až k najslávnejšej pláži v Sydney – Bondi, posledné
nákupy a večer rozlúčka s Austráliou - tradičné grilovanie na pláži, kde budete mať jedinečnú možnosť
ochutnať tie pravé austrálske steaky a dokonca aj klokana.
18.Deň
LET DO LIMA/PERU
Dnešný deň nás čaká náročnejší prelet na ďalší kontinent – Južná Amerika. Zo Sydney preletíme do
Santiaga v Chile a následne poletíme do Limy v Peru. Po prílete oddych na hoteli.
19.Deň
MACHU PICCHU/ CUZCO/ PERU
Ráno sa presunieme do vysokohorského mestečka Cuzco, ktoré leží vo výške 3399m, kde nás bude
čakať náš miestny sprievodca, ktorý nás zoberie cez sedlá a prehupneme sa do dolín zhruba o tisíc
metrov nižšie. Cestu nám budú spestrovať nádherné výhľady na zelené hory so snehovými čiapočkami,
následne sa vyvezieme až hore do MACHU PICCHU do zelených tajomných hôr, kde už prvými
pohľadmi ostanete bez slov. Nádherné miesto skryté hlboko v horách, ktoré Španieli našťastie nikdy
nenašli a vďaka tomu ho nedobyli a nezničili. Večer si ešte vychutnáte atmosféru nádherného Cuzca –
mestečka postaveného v predkolumbovskom období a zaradeného do zoznamu UNESCO.
20.Deň
RIO DE JANEIRO/ BRAZÍLIA
Návrat do Limy a následne odlet ponad Andy a Amazonský prales až na pobrežie Atlantiku – do
jedného z najkrajších miest našej planéty do brazílskeho Rio de Janeiro, kde na jeho brehoch nás už
privíta Kristus. Na letisku nás už bude čakať náš miestny sprievodca, ktorý nás ešte zoberie na azda
najslávnejšiu pláži Južnej Ameriky – Copacabanu. Osobné voľno, možnosť kúpania.
21.Deň
RIO DE JANEIRO/ BRAZÍLIA
Ráno sa vláčikom vyvezieme na 710 metrov vysokú horu Corcovado, kde stojí symbol mesta – 30
metrová socha Krista Spasiteľa s nádhernými výhľadmi na ligotajúci sa Atlantik, mesto plné farieb
a krásne zelené lesy. Náš sprievodca nás následne zoberie na pýchu Brazílie – národný futbalový
štadión Maracana, ktorý v minulosti mal kapacitu vyše dvestotisíc divákov. Po slávnej Maracane sa
vyberieme lanovkou na vyhliadku na Cukrovú Homoľu s najkrajšími výhľadmi na mesto. Náš posledný
večer zakončíme spoločnou večerou v štýle brazílskej Churrascarie – jedinečný gurmánsky zážitok tzv.
brazílskej barbeque, kde čašníci budú na dlhých nožoch ponúkať tie najrôznejšie druhy šťavnatého
mäsa doplnené bufetovými stolmi.
22.Deň
ODLET DO VIEDNE
Dopoludňajší oddych, následne presun na letisko a čas rozlúčiť sa, čaká nás let domov.
23.Deň
PRÍLET DO VIEDNE
Prílet do Viedne.

