
Zažite s nami plavbu cez nádherné nórske fjordy počas okružnej plavby s jednou 
z najpopulárnejších európskych lodných sploločností Costa Crociere a ich výletnou 
loďou Costa Diadema a navštívte Nórsko – Hellesylt, Stavanger, Bergen, Nemecko – 
Berlín a Dánsko – Kodaň – kúzelné mesto, ktoré budete mať šancu dokonale spoznať 
a splňte si svoj životný sen plavby, ktorá Vám poskytne neopakovateľné zážitky na 
celý život.  

 

 
 
 

   
 
TERMÍN:    8.7 – 17.7.2021/ 9dní/  
ODBORNÁ ČASŤ:  prednášky na odbornú tému, návšteva vybraného zdravotného 

zariadenia, stretnutie s miestnymi odborníkmi 
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy – angličtina   
    v zdravotníctve, v cestovnom ruchu a business English 
    certifikát z absolvovania odborného kurzu 

CENA:  1890€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Kodane a späť vrátane 

leteckých, bezpečnostných a palivových poplatkov  
1 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 3* hoteli v Kodani 
s raňajkami 
plavbu loďou vo vnútornom type kajuty Basic na 7nocí s plnou penziou 
všetky prepravy v rámci itineráru/ letiská, hotel atď. /  

 slovenský delegát počas celého zájazdu   
PRÍPLATKY: vonkajšia kajuta Basic – 150€/osoba, kajuta s balkónom Basic – 

350€/osoba, ďalšie typy kajút na vyžiadanie 
   Možnosť doobjednania nápojových balíčkov  

 fakultatívne výlety na pevnine  
Prepitné (platí sa v posledný deň plavby alebo vopred pri 
rezervácii:  € 10 / osoba a noc, deti zľava) 
 
 
 



1.Deň – 9.7.2021 ODLET Z VIEDNE - KODAŇ        
Odlet z Viedne do Kodane, po prílete presun na hotel v centre mesta, krátka prehliadka mesta, ktorú 

začneme od sochy Malej morskej víly z rozprávky Hansa Christiana Andersena, následne pevnosť 

Kastellet, fontána Gefion, zámok Amalienborg a prehliadku zakončíme pri nábreží Nyhavn, ktoré 

lemujú nádherné farebné domčeky a kotvia tu drevené lode. 

    
 

2.deň – 10.7.2021 KODAŇ – NALODENIE NA LOĎ COSTA DIADEMA     

Po raňajkách voľný program na nákupy, voľnú prehliadku mesta, popoludní presun do prístavu 

a nalodenie na loď Costa Diadema odchod o 18.00hod. 

     
 

3.deň – 11.7.2021 PLAVBA NA MORI            

Užívajte si plavbu na nádhernej výletnej lodi v okolí fjordov, lodi plnej bazénov, reštaurácii a zábavy. 

   
 

4.deň – 12.7.2021 HELLESYLT A GEYRANGER , NÓRSKO       

V tento deň uvidíte okúzlujúce nórske fjordy so zastávkou v dedinke Hellesylt s tradičnými domčekami 

obklopenými panenskou prírodou. Fjord Geiranger je na zozname svetového dedičstva UNESCO, 

ponúka ohromujúcu prírodnú scenériu a jedinečnú krásu. Vďaka nespočetnému množstvu vodopádov, 

ktoré kaskádovito klesajú zo skál, vzniklo veľa legiend, ktoré objavíte na plavbe na nafukovacej lodi.  

Príchod do Hellesyltu o 8.00hod, odchod z Geyrangeru o  18.00hod.  

    
 



5.deň – 13.7.2021 BERGEN, NÓRSKO         

Okolo 9:00 hodiny ráno loď dorazí Bergenu, ktorý vďaka je svojej historickej hodnote miestom 

svetového dedičstva UNESCO. Zdá sa, že malé farebné domy pochádzajú z rozprávky. Druhé najväčšie 

mesto v Nórsku, ktoré sa nachádza juhozápade, je očarujúce a relaxačné. Mesto s krásnymi 

farebnými drevenicami a úzkymi kolmými uličkami, ktorého kultúra je tu hlavnou udalosťou, ako je 

vidieť prostredníctvom múzeí, umeleckých centier a mnohých podujatí. Naša zastávka vám umožní 

objaviť život mesta, ale aj krásu prírody. Odchod o 19.00hod. 

    
 

6.deň – 14.7.2021 STAVANGER, NÓRSKO         

Stavanger je štvrté najväčšie mesto v Nórsku a prosperovalo zo svojich ropných aktivít. Dnes je 

pilierom domácej ekonomiky a kľúčovým aktérom v Európskom spoločenstve. Nenechajte si ujsť 

príležitosť navštíviť ropné múzeum s jeho neobvyklou modernou architektúrou. Nájdite si čas na 

výstup na vrchol Pulpit Rock (Preikestolen), aby ste obdivovali dych berúci výhľad. Budete sa cítiť, 

akoby ste sa vrátili v čase, keď preskúmate Gamale, okres plný domov postavených z bieleho dreva.  

Príchod o 7.30hod, odchod o 16.30hod.  

    
 

7.deň – 15.7.2021 PLAVBA NA MORI         

Užívajte si plavbu na nádhernej výletnej lodi v okolí fjordov, lodi plnej bazénov, reštaurácii a zábavy. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.deň – 16.7.2021 WARNEMUNDE/BERLÍN, NEMECKO       

Prístavné mesto Warnemünde v Baltskom mori stále nesie stopy rozdelenia medzi východným a 

západným Nemeckom a typické budovy tej doby žijú popri modernej infraštruktúre. Môžete tiež 

preskúmať maják a Warnemünde Teepot v Rostocku, potom navštíviť kostol sv. Petra, starú gotickú 

budovu postavenú v typickom architektonickom štýle východného Nemecka, alebo zájsť na 

celodenný výlet do Berlina. Prichod o 8.00hod, odchod o 19.00hod. 

    
 

9.deň – 17.7.2021 NÁVRAT DO KODANE, VEČERNÝ ODLET       

Návrat do prístavu v Kodani o 8.30hod. Osobné voľno na nákupy, následne večerný let do Viedne. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMÁCIE O LODI: 

Lodná spoločnosť: Costa Crociere 

Loď Costa Fascinosa bola spustená na vodu 5. mája 2012. 

Kmotra: Elsa Gnudi (dcéra talianskeho ministra turizmu Piera Gnudi) 

Trieda: Concordia 

Sesterské lode: Costa Favolosa, Costa Pacifica 

Lodenice: Fincantieri, Taliansko 

 

Technické údaje: 

Tonáž: 114.500 t 

Dĺžka: 290 m / Šírka: 36 m 

Rýchlosť:  22 uzlov 

Náklady: 510 miliónov euro 

Počet kajút: 1.507 

Kapacita hostia: 3.012 2-lôžková obsadenosť / 3.780 maximálna obsadenosť 

Zamestnanci: 1.100 osôb 

Paluby: 13 

 

Vnútorné interiéry lode sú zariadené v tematike klenotov svetovej kinematografie - svetoznámych diel 

od Luchina Viscontiho až po Davida Lyncha. 

 

Zábava: 

divadlo Bel Ami na 3 palubách, diskotéka a nočný klub Babylon, kasíno The Millionaire, 4D kino Il 

Nuovomondo, sála na kartové hry, herňa PlayStation World, simulátor formuly 1 Grand Prix,  kino-

obrazovka na vonkajšej palube, detské kluby, duty free obchody. 

 

Šport a zdravie: 

4 bazény (Lido Blue Moon so zaťahovacou strechou, Lido Via col Vento, Lido Incantesimo s vírivkou a 

toboganom so strechou, vodný park pre deti Squok), 3 vírivky, fitness club, sauna, spa Samsara, 

športové kurty, bežecká dráha. 

 

 

 

V cene je zahrnuté 

V cene plavby Costa je zahrnuté: 

•    Plná penzia - strava v bufetových a hlavných reštauráciách 

•    Nápoje (káva, čaj, voda, džús) z automatov v bufete - možnosť dokúpenia nápojových balíčkov 

•    Odnos batožiny pri nalodení aj vylodení 

•    Služby kajutového stewarda 

•    Detský a mládežnícky klub s programom 

•    Prístup na kultúrne a športové podujatia počas celého dňa i večer 

•    Využívanie zariadení na palube: fitness, vírivky, bazény, lehátka, tobogany 



 
• najvýhodnejšia cena 

• možnosť dokúpenia nápojových balíčkov 

• garantované kajuty IV, EV, BV (bez možnosti výberu konkrétneho čísla) na nižších palubách a príp. s 

obmedzeným výhľadom 

• pridelený čas sedenia pri večeri v hlavnej reštaurácii - priamo na lodi sa dá požiadať o zmenu 

• opcia na maximálne 1-2 dni alebo je nutné okamžité potvrdenie (podľa termínu a obsadenosti lode) 

• body Costa Clubu sa získavajú iba za extra zakúpené počas plavby 

  

  Classic / Premium / Samsara 

• opcia na maximálne 1-8 dní (podľa termínu a obsadenosti lode) 

• záruka najlepšej ceny = v prípade poklesu ceny Vám až do termínu odchodu spoločnosť na požiadanie 

dorovná rozdiel 

• v prípade nespokojnosti možnosť ukončiť plavbu do 24 hodín po nalodení s vrátením 100 % ceny 

• zľava na fakultatívne exkurzie (ak aspoň jedna bola zarezervovaná ešte pred nalodením) 

Comfort CLASSIC 

• nápojový balíček PRANZO & CENA (nápoje z automatov v bufete a rozlievané víno, pivo, voda a nealko 

počas obeda a večere v hlavných reštauráciách a v bufete) 

• štandardné kajuty vnútorná IC, vonkajšia EC, balkónová BC (možnosť výberu z dostupných kajút) na 

nižších palubách a s obmedzeným výhľadom 

• bez možnosti výberu sedenia pri večeri 

• 175 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

Comfort PREMIUM 

• nápojový balíček BRINDIAMO (nápoje All Inclusive počas celého dňa vo všetkých reštauráciách a baroch 

na palube) 

• kajuty vnútorná IP, vonkajšia EP, balkónová BP, Minisuite MS (možnosť výberu z dostupných kajút) na 

lepších pozíciách 

• raňajky v kajute bez príplatku (na požiadanie) 

• výber medzi 1. a 2. sedením v hlavných reštauráciách 

• 350 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

• zľava 10 % na ďalšiu plavbu s Costa Crociere. Podmienky: plavba rezervovaná do 1 roka od 

predchádzajúcej, v kategórii Comfort Premium, Samsara alebo Suite. Zľava sa nevzťahuje na prístavné 

poplatky, prepitné, prípadný let či transfery a nie je kombinovateľná so špeciálnymi ponukami. Zľavový 

kupón na ďalšiu rezerváciu je potrebné si vytlačiť priamo na palube počas plavby. Bez tohto kupónu nie je 

možné zľavu uplatniť. 

Comfort SAMSARA 

• neobmedzený priamy vstup do lodnej spa  

• nápojový balíček BRINDIAMO (nápoje All Inclusive počas celého dňa vo všetkých reštauráciách a baroch 

na palube, vrátane minibaru) 

• kajuty vnútorná Samsara SI, s balkónom Samsara SB, Minisuite s oknom Samsara SM (možnosť výberu z 

dostupných kajút) 



• výber medzi 1. a 2. sedením v hlavných reštauráciách 

• ďalšie výhody: raňajky v kajute bez príplatku (na požiadanie); župany a šľapky v kajute, osobná váha v 

kajute. 

• 350 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

• zľava 10 % na ďalšiu plavbu s Costa Crociere. Podmienky: plavba rezervovaná do 1 roka, v kategórii 

Comfort Premium, Samsara alebo Suite. Zľava sa nevzťahuje na prístavné poplatky, prepitné, prípadný let 

či transfery a nie je kombinovateľná so špeciálnymi ponukami. 

Zľavový kupón na ďalšiu rezerváciu je potrebné si vytlačiť priamo na palube počas plavby. Bez tohto 

kupónu nie je možné zľavu uplatniť. 

 
• program vyhradený pre apartmány Suite Suite S, GS, PS a apartmány suite Samsara SG, SV, SU 

• záruka najlepšej ceny (v prípade zníženia ceny sa automaticky zníži aj pre už potvrdené rezervácie) 

• nápojový balíček INTENDITORE v cene (nápoje Premium All inclusive počas celého dňa vo všetkých 

reštauráciách a baroch na palube, vrátane minibaru) 

• ďalšie výhody: raňajky v kajute bez príplatku (na požiadanie); vyhradená VIP zóna v termináli pri 

nalodení; osobný majordóm počas celej plavby, denne čerstvé ovocie; fľaša vína; vírivá vaňa, župany a 

šľapky v kajute, výber vankúšov; stravovanie v  exkluzívnej reštaurácii; rezervované miesta v divadle. 

• jednodenný vstup do lodnej spa; apartmány Samsara majú neobmedzený vstup počas celej plavby 

• opcia na maximálne 1-8 dní (podľa termínu a obsadenosti lode) 

• 450 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

• zľava 10 % na ďalšiu plavbu s Costa Crociere. Podmienky: plavba rezervovaná do 1 roka, v kategórii 

Comfort Premium, Samsara alebo Suite. Zľava sa nevzťahuje na prístavné poplatky, prepitné, prípadný let 

či transfery a nie je kombinovateľná so špeciálnymi ponukami. 

Zľavový kupón na ďalšiu rezerváciu je potrebné si vytlačiť priamo na palube počas plavby. Bez tohto 

kupónu nie je možné zľavu uplatniť. 

V cene nie je zahrnuté 

•    Nápoje okrem spomenutých – možnosť dokúpenia nápojových balíčkov  

•    Prepitné - platí sa v posledný deň plavby alebo vopred pri rezervácii 

•    Kyvadlová doprava v prístavoch a fakultatívne výlety - rôzne ceny podľa itineráru a druhu exkurzie 

•    Stravovanie v prémiových reštauráciách 

•    Osobné výdaje na palube (osobný tréner, spa, kaderníctvo, nákupy, čistiareň, internet, telefón, 

minibar v kajute...)  

•    Komplexné cestovné poistenie – informujte sa u nás o možnostiach zakúpenia 

•    Víza (ak sú potrebné) 

 


