CESTOVNÁ A DOPRAVNÁ
KANCELÁRIA

Ponuka pre školy a kolektívy
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 - 2019

školy v prírode
lyžiarske výcviky
plavecké výcviky
školské exkurzie a výlety na Slovensku a v zahraničí
poznávacie zájazdy pre kolektívy
nepravidelná autobusová preprava
cestovné poistenie
zájazdy slovenských a zahraničných CK do celého sveta
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ŽELÁME VÁM ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ A PRACOVNÝ ROK,
veľa šikovných študentov, energie a cestovateľských zážitkov.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?

Anim
na vy átori
žiada
nie

Flexibiln
ýp
spokojn rístup,
í
overené klienti,
zariaden
ia

Vlastné 49
miestne klimatizované
autobusy MAN,
ILIADA, NEOPLAN
s bezpečnostnými
pásmi, WC, TV a video
profesionálni
vodiči
www.promettrans.sk
facebook: Promet trans

CK PROMET Trans , s.r.o. Košice

KONTAKT: PROMET Trans, cestovná
a dopravná kancelária
Jantárová 30, 040 01 Košice
055/678 46 52, 0911/400 513
ikuncova@gmail.com, promettrans@slovanet.sk
Dôležité informácie platné pre všetky školské pobytové zájazdy
(ŠVP, LV, plavecké kurzy)
pedagogickí pracovníci a zdravotník majú služby zdarma, pri pobytoch ŠVP min. na 10
detí má 1 pedagóg pobyt grátis, pri pobytoch LV na 5 detí má 1 pedagóg pobyt grátis
• v cene nie je odmena pre pedagogických pracovníkov a zdravotníka na základe
zmluvy vyplatená po ukončení pobytu (za príplatok)
• v prípade vyššieho počtu pedagógov platí pedagóg cenu ako žiak,  škola si zdravotníka zabezpečuje  sama
UBYTOVANIE - cena za lôžko a prístelku je pre každého žiaka rovnaká
STRAVA - pobyt začína obedom a končí raňajkami, možnosť priplatenia obeda v deň
odchodu, resp. rozdelenia pondelkového  obedového menu na pondelok a piatok
ŠVP – strava 5x denne, LV - pre žiakov II. stupňa a SŠ – strava 3x denne
Jed. lístok je konzultovaný vždy pred nástupom na pobyt s vedúcim švp a zdravotníkom

NOVINKA: cestovné poistenie UNION a.s. vrátane storna pobytu
na SLOVENSKU. Cena 0,50 Eur pre žiaka na deň.

Naše autobusy

DOPRAVA
Prepravíme Vás vlastnými klimatizovanými autobusmi vybavenými bezpečnostnými pásmi, WC, TV a video
Náš vozový park: 49 miestne  autobusy:
•
•
•
•

MAN – nový moderný autobus ( emisná trieda VI)
2x ILIADA a NEOPLAN
27 miestny Mercedes
15 miestny mikrobus Renault

- výhodné ceny, profesionálni vodiči, pravidelný servis autobusov, licencia na vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu

Cena je za kilometer + mýto, DPH
- stojné, parkovné podľa dohody
- zvýhodnené ceny prepravy pre školy, ktoré s nami absolvo
vali alebo v školskom roku 2018/2019 absolvujú zájazd
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TIPY NA VýLETy a AKTIVITY V ŠKOLE V PRÍRODE
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - BIO FARMA (dojenie kráv, ukážka spracovania ovčieho
a kravského mlieka, spracovanie vlny spolu s tetkami z Liptovskej Tepličky, krásna a
čistá príroda dedinky spod Kráľovej hole, jedinečné zemiakové pivnice zapísané v UNESCO, Teplická izba
ČERVENÝ KLÁŠTOR nádherná príroda národného parku PIENINY – splav na pltiach,
turistika, múzeum Cypriána, návšteva hradu Ľubovňa, NESTVILLE PARK - ubytovane v
penzióne, PARK MINIATÚR Niedzica + zámok – ubytovanie v penzióne
SLOVENSKÝ RAJ - národný park Slovenský raj s bohatou ponukou atraktívnych turistických chodníkov PRIELOM HORNÁDU, TOMAŠOVSKÝ VÝHĽAD, SOVIA SKALA, návšteva
strediska HORSKEJ SLUŽBY, ZOO a lanový park v SNV - ubytovanie v hoteli
DONOVALY - HABAKUKY :) rozprávkovo čarovné miesto inšpirované Dobšinského
ozprávkami, FUN PARK Donovaly – lezecká dráha, bobová dráha, trampolíny …
Harmanecká jaskyňa, B. Bystrica – múzeum SNP, hist. centrum, Vlkolínec ubytovanie v
penzióne
LIIPTOVSKÝ JÁN - Park miniatúr, Stanišovská jaskyňa, náučné chodníky v Jánskej doline, kúpanie, múzeá, slovenské múzeum v prírode Pribylina ubytovanie v penzióne
ŽDIAR - Belianska jaskyňa, Antošov vrch – vyhliadka na Belianske Tatry, Múzeum Ždiarsky dom, Izba ľudových tradícií v Ždiari, aquapark v Tatranskej Lomnici alebo v Poprade,
bobová dráha a športové aktivity v Bachledovej doline, turistika v Monkovej doline, vláčik
Maguráčik
Sninské Rybníky – Morské oko, Sninský kameň, Biokúpalisko, Zemplínske Hámre – Ekomúzeum, observatórium v Kolonici, vodná nádrž Starina
VYSOKÉ TATRY - astronomický náučný chodník v Starej Lesnej, Múzeum TANAP, Botanická záhrada, SKI múzeum, TRICKLANDIA Starý Smokovec, Veveričí park Štrbské Pleso,
turistika k horským chatám a plesám, Wild Park Resort Veľká Lomnica, Belianska jaskyňa
ŽIARSKA DOLINA - Medvedia štôlňa, salaš, turistika v Západných Tatrách ( Žiarska chata, Baranec vhodné aj pre školákov), Tatralandia, Demänovská ľadová jaskyňa a jaskyňa
Slobody
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Poznávacie zájazdy
Váš partner pri organizovaní poznávacích zájazdov v zahraničí viac ako 20 rokov

Neváhajte a oslovte nás
Zašleme Vám ponuku ušitú presne podľa
Vašich požiadaviek
Francúzsko :

• Francúzska riviéra
• Paríž
• Disneyland *

Anglicko:

•
•
•
•
•
•

Londýn
Greenwich
Windsor
Cambridge
Stonehenge
Salisbury

Nemecko:

•
•
•
•

Berlín
Postupim
Drážďany
Mníchov (pamiatky, BMW)

Benelux:

• Amsterdam
• Brusel 

Česká republika: •
•
•
•

hrady a zámky Čiech a Moravy
Brno + Moravský kras + Slavkov u Brna
Praha
Karlštejn *

Ukrajina:

• Užhorod
• Mukačevo
• Ľvov 

Maďarsko:

• Budapešť
• GödölLÓ (história, Tropicarium,
Svet vedy a techniky, barokový zámok)

Poľsko:

•
•
•
•
•

CK Promet trans 2018/19

Krakov + Wieliczka
Bochnia - soľná baňa
Energyland
Inwald zábavný a vzdelávací  park
Jaslo – archeopark Karpatská Trója...

Exkurzie

1

TALIANSKO - Florencia, Rím,
Vatikán
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
Program a trasu zájazdu je možné upraviť podľa
požiadaviek klienta

CENA

program:

Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

1 .deň
Odchod z Košíc v ranných hodinách, pravidelné hygienické prestávky, tranzit cez Rakúsko, noc v autobuse

2. deň
V ranných hodinách príchod do FLORENCIE prehliadka mesta a pamiatok - kostol St. Croce - náhrobky Michalengela a Macchaveliho
- námestie Signoria - Palác Vecchio - Zvonica Starý most - Galéria Uffizi, Galleria della Accademia. Presun do Ríma – večera, ubytovanie
3. deň
Raňajky - odchod do Ríma (Vatikán) - prehliadka
chrámu Sv. Petra - Sixtínskej kaplnky - námestia
Sv. Petra -Anjelský hrad - most, Vatikánske múzea
- večera

4. deň
Po raňajkách prehliadka  Ríma – Koloseum - Forum Romanum - pamätník Viktora Emanuela a iné
– Bazilika sv. Pavla - Panny Márie, Piazza Navonna,
Fontána di Trevi - Śpanielske schody, Pantheón vo večerných  hodinách presun po trase domov

5. deň
Príchod do Košíc

CK Promet trans 2018/19

Exkurzie

2
POĽSKO - OSVIENČIM
KRAKOV
2 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
program:
1 .deň
V skorých ranných hodinách odchod z Košíc, do
Poľska, počas cesty krátke hygienické prestávky.   
Príchod do Wadowic, prehliadka rodného mesta
zosnulého pápeža Jána Pavla II., kostol, múzeum/  
rodný dom J. Pavla II., prechádzka v parku. Následne presun   do múzea Auschwitz – Birkenau
v Osvienčime. Prehliadka so slovensky resp. česky
hovoriacim sprievodcom cca 3,5 hodiny cez slúchadlá. Po prehliadke presun do hotela v blízkosti
Krakova, spoločná večera a prenocovanie

2. deň
Po spoločných raňajkách v hoteli nasleduje cesta do
Krakova a prehliadka jeho najkrajších a najznámejších pamiatok. Prehliadka začína na hrade Wawel,
jeho vonkajším areálom/neplatí sa vstup/,  skupina
sa presunie do centra mesta na Rynek Glowny,
jeden z najkrajších v Európe. Oboznámenie sa s
najznámejšími kostolmi, priľahlými uličkami a v prípade záujmu návšteva interaktívneho múzea pod
Rynkom (nutná rezervácia vstupu vopred). Obed
vo vlastnej réžii. V poobedňajších hodinách odchod
z Krakova do Košíc, predpokladaný príchod v neskorých nočných hodinách.
Časový harmonogram je možné zmeniť, je prispôsobený potvrdenému času vstupu do múzea
Auschwitz – Birkenau, ktoré je potrebné zabezpečiť cca 4 až 6 mesiacov vopred
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CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Exkurzie

3

POĽSKO - Zakopane, KRAKOW,
Wieliczka
3 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
ubytovanie
3* hotel v blízkosti Krakova, 1 a 2 lôžkové izby vybavené sociálnym zariadením, sprchou, bezplatné  
wifi, TV- LCD

Stravovanie:
Raňajky formou bufetu v cene zájazdu,  večera servírovaná za príplatok

program:
1 .deň
V ranných hodinách  z Košíc do Poľska. Prvou zastávkou bude mestečko Zakopane, obklopené majestátnymi štítmi Vysokých Tatier. Čarovnú atmosféru mestečka podčiarkuje jedinečná architektúra,
typická pre poľské horské strediská. Ponúkame
Vám možnosť výstupu lanovkou na vrch Gubalowka, kde Vás privíta nádherný výhľad na Tatry, na
horskej promenáde si môžete zakúpiť občerstvenie a suveníry. Prehliadku Zakopaneho ukončíme
promenádou a nákupmi na najznámejšej ulici mesta – ulici Krupowka. Nasleduje presun do hotela v
blízkosti Krakova, večera, nocľah.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
šom námestí v Krakove - Rynek Glowny, kde
sa nachádza množstvo zaujímavých stavieb.
Mariánsky kostol, k vežiam ktorého sa viažu dva
smutné príbehy, Sukienice, miestna tržnica, kde
si môžeme nakúpiť krásne suveníry. V budove
tržnice sa nachádza aj kaviareň Noworolski,
známa predovšetkým tým, že ju s obľubou navštevoval Lenin. Nevynecháme ani budovy Jagelovskej univerzity. Prehliadku Krakova ukončíme
prechádzkou k jedinej zachovalej mestskej bráne - Floriánskej bráne.
Po týchto jedinečných zážitkoch sa vyberieme
späť na Slovensko. Príchod vo večerných hodinách.

2. deň
Po raňajkách autobusom odchod do soľnej bane Wieliczka, kde nás čaká najznámejšia soľná baňa
v Strednej Európe. Počas trojhodinovej prehliadky  
nás miestny sprievodca prevedie tunelmi bane a
ukáže krásne vyzdobené miestnosti. Okrem iného
môžeme obdivovať „krištáľové“ lustre zo soli, ale
nájdeme tu aj sochu Jána Pavla II. Vypočujeme si
príbeh o objavení bane a zázračnom prsteni. Poobede prehliadka Krakova – Wawelské návršie
(hrad a nádvorie). Pre Poliakov je Wawelská katedrála obdobou Westminster Abbey v Londýne, jej
návšteva Presun do hotela, večera a nocľah.

3. deň
Po raňajkách sa autobusom presunieme do  Krakova. Poprechádzame sa po najväčšom a najkraj-

Ceny vstupov:  Wieliczka – cca 21,00 Eur ( slovensky alebo česky hovoriaci sprievodca), Mariánsky kostol v Krakove – cca 2,40 Eur(10 PLN
), katedrála  s vežou na Waweli cca  3,00 Eur,
(12 PLN),  reprezentačné komnaty na Waweli
cca 5,00 Eur, ( 21 PLN)
kurz: 1 Eur  je približne 4,20 PLN * ceny vstupov sa môžu zmeniť
zmena programu vyhradená
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Exkurzie

4
paríž + disneyland

“
a
k
v
o
c
aša srd

5 dňový poznávací zájazd
program:

„N

1 .deň
Ráno odchod, tranzit, noc v autobuse, pravidelné hygienické prestávky.
2. deň
- v ranných hodinách príchod do Paríža - prehliadka mesta - Champs Elysées, Víťazný
oblúk - výstup, Tour Eiffel , Námestie Svornosti. Popoludní návšteva Musée d´ Orsay
- impresionisti. Večera, ubytovanie.
3.deň
- raňajky, po raňajkách odchod do Versailles, prehliadka zámku, Versaillských záhrad.
Návšteva supermodernej štvrte La Défense.
Návšteva štvrte umelcov - Montmartre, bazilika Sacré Coeur, place du Tertre. Po večeri
nočný Paríž - plavba loďou po Seine. Večera, ubytovanie.
4. deň
- raňajky, po raňajkách návšteva Louvre: prehliadka obrazárne a Napoleonových apartmánov. Návšteva katedrály Notre Dame,
presun do Latinskej štvrte - známa univerzita Sorbonne, Panthéon. Popoludní návšteva
zábavného parku DISNEYLAND. Večer odchod domov cez Nemecko.
5. deň
- vo večerných hodinách príchod do Košíc.
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CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Exkurzie

5

BERN, CERN, ŽENEVA
5 dňový poznávací zájazd
Veľmi obľúbený vzdelávací zájazd vhodný pre druhý stupeň ZŠ a stredné
školy
program:

1 .deň
V dopoludňajších hodinách odchod z Košíc,
nočný tranzit do Švajčiarska   
2. deň
- v ranných resp. doobedňajších hodinách
príchod do Bernu, doobeda návšteva múzea
A.Einsteina, po obede prehliadka mesta so
sprievodcom - zvonica s nádherným orlojom
Zytglosse, jedna z najväčších stavieb Bundeshaus (budova Spolkového parlamentu),
radnica, kláštorný chrám Sv. Vincence, z
ktorého vidno Bernské Alpy, Bärengraben
– priekopa s medveďmi, najznámejšia ulica
Marktgasse, kde sa nachádza dom Alberta
Einsteina, ktorý tu počas svojho pobytu vytvoril teóriu relativity
- v poobedňajších hodinách presun do Francúzska, ubytovanie, spoločná večera
3.deň
- raňajky, presun do CERN – exkurzia v doobedňajších hodinách Laboratórium sa zaoberá čistou vedou a hľadá odpovede na najprirodzenejšie otázky: Čo je to hmota? Ako
hmota vznikla?, Ako sú vytvárané zložité
hmotné objekty ako hviezdy, planéty alebo
ľudské tvory?
- v prípade záujmu v poobedňajších hodinách
krátka prehliadka Ženevy, plavba po Ženevskom jazere, presun do Francúzska, spoločná večera, prenocovanie
4. deň
- raňajky, presun do Ženevy, návšteva OSN,
prehliadka centra mesta a ďalších zaujímavostí Ženevy, v poobedňajších hodinách odchod na Slovensko
5. deň
- príchod na Slovensko v doobedňajších hodinách

Možnosť doplniť program o návštevu syrárne a čokoládovne, výstup lanovkou v Chamonix.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
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Exkurzie

6
PRAHA, KARLŠTEJN
dejepisno - geografická EXKURZIA

Pozývame Vás na výlet, v ktorom spoznáte históriu, krásu a čarovné zákutia
Prahy a hradu Karlštejn.
program:
1 .deň
štartujeme o 23.00 a dlhú cestu s hygienickými prestávkami v pokoji prespíme v autobuse.
2. deň
- na druhý deň ráno po hygienickej prestávke
a raňajkách z vlastných zásob   navštívime
Karlštejn, český hrad opradený rôznymi povesťami a rozprávkami. Dozviete sa, či je pravdou, že na hrad nemohla vstúpiť ženská noha
a akým spôsobom sa dostala voda do hradnej studne. Hrad dal postaviť cisár Karol IV.
v roku 1348 a na dlhú dobu slúžil pre potreby uloženia českých  kráľovských  pokladov
a ríšskych korunovačných klenotov. Presun
do hotela, večera, nocľah.
3.deň
- po dobrom spánku a raňajkách spoznáme
Prahu a jej najznámejšie pamiatky so sprievodcom (na výber sú rôzne tematické trasy)
- v poobedňajších hodinách preplavíme Vltavu na lodi, z ktorej uvidíme Prahu a jej oba
brehy z úplne inej perspektívy (alternatívou
je návšteva Petřína). Plný zážitkov sa presunieme do hotela a zasýtime sa večerou.
4. deň
- v posledný deň Vás po raňajkách zavedieme na Hradčany, kde uvidíme korunovačné klenoty uložené v starom
kráľovskom paláci, pokocháme sa a duchovne pookrejeme v bazilike sv. Jiří
a v chráme sv. Víta, prejdeme Zlatú uličku
a spočítame mosty spájajúce oba brehy rieky Vltavy.
Po pútavej prehliadke sa plný dojmov vyberieme späť do Košíc, príchod je naplánovaný v
neskorých nočných hodinách.
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CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Exkurzie

7

BRATISLAVA, VIEDEŇ,
CARNUNTUM
3 dňová dejepisná exkurzia
program:
1 .deň
V skorých ranných hodinách odchod z Košíc do
Bratislavy
- v dopoludňajších hodinách prehliadka centra mesta, Bratislavského hradu a ostatných
pamätihodností hlavného mesta Slovenska
- v poobedňajších hodinách presun do miesta
ubytovania
- spoločná večera v hoteli
- po večeri výlet na hrad Devín a okolie
- prenocovanie
2. deň
- raňajky v hoteli, po raňajkách odchod do
Viedne
- návšteva
múzea
KINDERMUSEUM
Schönbrunn
- prehliadka pamätihodností mesta a okolia
Viedne
- obed vo vlastnej réžii
- v neskorých poobedňajších hodinách návrat
na ubytovanie
- večera a prenocovanie v hoteli
3. deň
- raňajky v hoteli , uvoľnenie izieb
- presun do múzea Carnuntum – najväčšie archeologické nálezisko v Rakúsku, jedinečné
stredisko antickej kultúry
- v poobedňajších hodinách prestávka v OC
v Bratislave, návrat do Košíc vo večerných
hodinách

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
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Exkurzie

8

Po stopách P. E. Dobšinského
Drienčany a donovaly
1 dňová alebo 2 dňová náučno - zábavná exkurzia
1 DŇOVÁ EXKURZIA:
program:
1 .deň
* Prvé kroky nás zavedú do rodného domu P. E.Dobšinského v Slavošovciach, kde sa nachádza okrem
iného aj zbierka dokumentov, osobných predmetov
a fotografií známeho slovenského spisovateľa, rozprávkara a zberateľa
* Po prehliadke sa presunieme do Drienčan, kde
P.E.Dobšinský pôsobil ako farár takmer 24 rokov.
Pod areálom fary sa nachádza pamätník zobrazujúci jeho tvorbu so symbolom „ Zlatého pera, zlatej
podkovy a zlatého vlasu“. P.E.Dobšinský umrel v
Drienčanoch a je  pochovaný v areáli evanjelického
kostola.
* Detí sa zabavia pri blúdení v labyrinte, na ktorého
stenách sa nachádzajú úryvky z rozprávok a v jeho
strede sa nachádza rozhľadňa.
*Neďaleko sa nachádzajú slnečné hodiny z roku
2005, ktoré predstavujú najstarší spôsob merania
času pomocou slnka a fungujú presne.  
* V prípade pekného počasia odporúčame prechádzku náučným chodníkom Drienčanský kras,
ktorý predstavuje prírodovedecký a krajinársky najhodnotnejší krasový ostrov medzi Slovenským a
Muránskym krasom

2 DŇOVÁ EXKURZIA:
program:
1 .deň
Slavošovce a Drienčany – návšteva rodného domu v Slavošovciach  a fary P.E. Dobšinského v Drienčanoch, labyrint, slnečné
hodiny, náučný chodník Drienčanský kras,
ubytovanie na Teplom vrchu + večera
2. deň
- raňajky, cesta na Donovaly – Habakuky.

CK Promet trans 2018/19

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
HABAKUKY  je rozprávková dedina
plná čarovných príbehov a rozprávkových bytostí, neporazených hrdinov a
remeselníkov
- aktívne prežitie slovenských ľudových
rozprávok, ktorý zahŕňa 3 divadelné
predstavenia, prehliadka ľudovo fantazijných   domčekov, návšteva tvorivých dielní v Negrambľoši a mnoho
iného... Na priľahlej lúke sú hojdačky,
preliezačky, obory so zvieratkami a
prebiehať budú animačné aktivity (hry
a súťaže).
- možnosť využitia kultúrnych poukazov
(max. v hodnote za 1 Eur) a objednania stravy v areáli Habakuky.

Exkurzie
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Po stopách P. o. hviezdoslava
+ Oravský Hrad
LITERÁRNO - DEJEPISNá EXKURZIA
V Dolnom Kubíne sa najprv zastavíme
pred pomníkom s bustou Janka Matušku,
autora textu slovenskej hymny. Pokračujeme návštevou v Literárnom múzeu P.O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorá je
spojená s jedinečnou prehliadkou Čaplovičovej Bibliotéky ( vzácne rukopisy zo
14.st., prvotlače z 15. a 16. st.,vyše 20 000
kníh a rôzne muzeálne predmety, ktoré
daroval múzeu v Dolnom Kubíne).
V prípade priaznivého počasia a záujmu sa
vyberieme do Oravskej Polhory. V Hájovni strávil P. O. Hviezdoslav ozdravný pobyt
po dlhotrvajúcej chorobe. Osobný kontakt
s hájnikom Jánom Lachom a jeho manželkou Máriou ho inšpiroval k napísaniu diela
Hájnikova žena. Nachádza sa tu expozícia
venovaná práve tomuto slávnemu dielu.
Hájovňa v Oravskej Polhore je aj rodiskom významného slovenského spisovateľa, publicistu a prekladateľa Mila Urbana.
Zaujímavá je kópia pracovne z čias pobytu
v Chorvátskom Grobe, časť venovaná dielu Živý bič i novinárskej a prekladateľskej
práci. Určite zaujmú aj predmety z jeho
osobnej pozostalosti.
V Jasenovej žiaci spoznajú diela Martina
Kukučína, slovenského realistického spisovateľa, dramatika a lekára. Expozíciu
dotvárajú ukážky z filmového spracovania jeho diel, napr. Neprebudený, Rysavá
jalovica a iných. Dom je typickou dolnooravskou usadlosťou stredného roľníka z
polovice 19. storočia. Expozíciia v rodnom
dome spisovateľa približuje jeho život a
tvorbu.

skupiny, odporúčame tiež návštevu pri špeciálnych podujatiach napr.
„Rozprávkový svet na Oravskom hrade“, Turzove slávnosti a pod.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Oravský Hrad patrí k najnavštevovanejším
a najkrajším slovenským hradom, týči sa
na vrchole Oravského hradného brala.
Prehliadky hradu sú atraktívne pre školské

CK Promet trans 2018/19

Exkurzie
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Martin
LITERÁRNA EXKURZIA

Matica Slovenská, J.C. Hronský, Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje
Prvé kroky exkurzie nás zavedú do Martina, sídla Matice Slovenskej. V budove slovenského národného literárneho múzea sa žiaci dozvedia veľa  
informácií o vzniku a vývine slovenského jazyka a
literatúry a uvidia množstvo  dobových dokumentov.  Počas presunu do Domu Jozefa Cígera Hronského  si prezrú krásne historické centrum mesta.
Zásluhou J. C.Hronského , ktorý bol 1. predsedom
Matice slovenskej a jej správcom sa stala Matica
slovenská prosperujúcou národnou inštitúciou. Ďalšou zastávkou exkurzie je Národný cintorín, miesto
posledného odpočinku mnohých významných
osobností slovenského života.  Exkurziu ukončíme
v Jahodníckych hájoch v Múzeu slovenskej dediny.
Okrem tradičného staviteľstva prezentuje aj spôsob
života na Slovensku v druhej polovici 19.st a v prvej
polovici 20. st, na ploche 15,5 ha sa nachádza viac
ako 150 obytných, hospodárskych, technických ,
spoločenských a sakrálnych stavieb z regiónov SZ 
Slovenska.  Tí, ktorí videli rozprávku Perinbaba naživo uvidia dom a kostol zo 17.st., ktoré použili pri
natáčaní známej Jakubiskovej rozprávky.
Exkurzia obohatí žiakov o vedomosti zo slovenského jazyka a dejepisu.

CK Promet trans 2018/19
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Exkurzie
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SVIDNÍK, DUKLA
Dejepisná exkurzia
Navštívime významné miesta našej národnej histórie, ktoré pripomínajú
jednu z najväčších bitiek 2. svetovej vojny na našom území.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

1 dňové školské výlety
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– cena na vyžiadanie v CK
• Stará Ľubovňa hrad, skanzen + Stredoveký vojenský tábor + obed na salaši
•	Ochtinská aragonitová jaskyňa + obed, Domica + obed na farme
• Dobšinská ľadová jaskyňa + Tarzánia + obed na ranči + vozenie na koni
•	Rekreačný areál Vyšný Kazimír (obed, vstupné, celodenná športová zábava pre deti I.stupňa)
• Jasov jaskyňa + Jasovské dubiny
• Hobití dom v Družstevnej pri Hornáde, EKOCENTRUM SOSNA
– vzdelávanie o ekologickom spôsobe života, bývania a stravovania, kreatívne hry + obed

•	Opálové bane –„ hľadanie pokladov „
•	Nižná Myšľa – archeologické múzeum v prírode + návšteva farmy
• Hanušovce nad Topľou - kaštieľ a archeologické múzeum
•	Včelia MIMI FARMA Opátka
+ ako žijú včielky, ako sa vyrába med? + výroba z včelieho vosku
...a mnoho iných výletov Vám sprostredkujeme na základe Vašich požiadaviek

CK Promet trans 2018/19
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Lyžiarske výcviky

Lyžiarsky výcvik

hotel **
DRIENICA

LYŽIARSKA
SEZÓNA
TRVÁ AŽ DO
KONCA
MARCA

MAX.

85 osôb

(60 km od Košíc)
TERMÍN:
14. 01. 2019 - 18. 01. 2019 (cca 85 osôb)
20. 01. 2019 - 24. 01. 2019 (cca 45 osôb)
nástup v nedeľu obedom, ukončenie vo
štvrtok raňajkami

Ubytovanie

13
Lokalita
Lyžiarske stredisko Drienica patrí k TOP
lyžiarskym strediskám na východe Slovenska. Veľmi pekné prírodné prostredie pod úpätím pohoria Čergov, v blízkosti mesta Sabinov a vzdialené len 60
km od Košíc. LS ponúka 5 lyžiarskych
vlekov, svahy s umelým zasnežovaním
vhodné pre začiatočníkov, mierne pokročilých ale aj pre skúsených lyžiarov.
Jeho atraktivitu zvyšuje možnosť večerného lyžovania, požičovňa lyžiarskej
výstroje, bufety a WC na svahu.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Jednoducho a účelne zariadené 2, 3, 4 až 6  lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, pre
náročnejších ponúkame možnosť objednania 2
lôžkových izieb s vlastným soc. zariadením s TV
a internetovou prípojkou s príplatkom 1,- Eur /
noc/osoba, k dispozícii je izolačná miestnosťDôležitá informácia: nástup na ubytovanie po
13,00 hod., uvoľnenie izieb v deň odchodu do
11.00 hod.

Stravovanie
hotel ponúka stravovanie pre skupiny v hotelovej reštaurácii 3x denne, pitný režim, pobyt začína obedom a končí raňajkami, za príplatok je
možné objednať sýtu polievku v deň odchodu.
Nie je možné rozdeliť pondelkový obed ( na
pondelok a piatok).

Vybavenie
4x spoločenskú miestnosť s TV, stolný tenis,
wellness centrum s plaveckým bazénom 25 m
vo vedľajšej budove ( k dispozícii šatne a sprchy),
vitálnym svetom a soľnou jaskyňou, Wifi je k
dispozícii zdarma na recepcii, biliard a stolný
futbal sú za poplatok.

INFORMÁCIE – Lyžiarske stredisko SKI CENTRUM  DRIENICA
- 5 dňový skipass v cene 40,00 Eur/žiak je zahrnutý v cene za pobyt,  na 15 detí má 1
dosp. osoba skipas grátis, možnosť večerného lyžovania 1x za pobyt v cene 1 Eur/ žiak
– za doplatok na mieste v SKI CENTRE možnosť požičania lyžiarskej výstroje za cenu 20.Eur lyže +5,- Eur prilba
CK Promet trans 2018/19

Lyžiarsky výcvik
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Lokalita

Nádherné prírodné prostredie na okraji Slovenského raja, v malebnej a pokojnej dedinke Mlynky, časť Biele Vody, priamo pri lyžiarskom svahu. Zo svahu lyžujete priamo k
ubytovaniu:)

hotel/MLYNKY

MAX.

50 osôb

(115 km od Košíc)

VLEK PRI
HOTELI

TERMÍN:
Termíny a ceny na vyžiadanie v CK

SKI MLYNKY - BIELE VODY

Ubytovanie

Priamo pri hoteli je k dispozícii upravovaný
a   umelo zasnežovaný   svah. Vďaka klimatickým podmienkam tu lyžovačka končí až koncom marca. Svah je vhodný pre začiatočníkov
a mierne pokročilých lyžiarov. K dispozícii sú 2
vleky, 2 zjazdovky dlhé 200 a 550 m, kapacita
vlekov je 900 osôb, dĺžka tratí 0,75 km

– do 50 osôb, izby sú pohodlné,
priestranné  a útulné, s vlastným sociálnym zariadením, s TV so satelitným príjmom, pracovným stolom, v niektorých
izbách je k dispozícii naviac chladnička,
fén na vlasy a hifi veža. Niektoré izby sú
s balkónom, v apartmánoch je terasa

POŽIČOVŇA lyží, snowboardov, večerné lyžovanie, lyžiarska škola, občerstvenie
Skipas od 5,00 Eur / deň, požičovňa
lyž. výstroje len 5 Eur/ deň.

Stravovanie

SKI MLYNKY - GUGEL
V prípade záujmu o výcvik pre najpokročilejších
lyžiarov je možné využiť svahy lyž. strediska
GUGEL.  LS ponúka upravované  svahy vhodné
pre všetky úrovne lyžiarov, na prepravu slúžia
3 vleky,   dĺžka svahov je od 150 m ( detská
) až do 1 000 m, s prevýšením 266 m. 60%
zjazdoviek je umelo zasnežovaných. V stredisku môžete využiť služby občerstvenia v bufete,
skiservis, požičovňu lyží, lyžiarsku školu, sociálne zariadenie, skibus, neplatené parkovisko a 2
zjazdovky na free ride  

CK Promet trans 2018/19

V reštaurácii penziónu, 3x denne strava
+ celodenný pitný režim

Doplnkové služby
Učebňa, sauna, posilňovacie stroje,  spoločenská miestnosť,  stolný tenis, biliard,
fitness, zapožičanie športových potrieb,  
spoločenských hier, úschovňa lyží

Lyžiarsky výcvik
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Lokalita
MAX.

43 osôb

Nádherné prírodné prostredie na okraji
Slovenského raja, v malebnej a pokojnej
dedinke Mlynky, časť Palcmanská Maša,
v tesnej blízkosti obce Dedinky a vodnej
nádrže.

penzión/palcmanská maša

(115 km od Košíc)
TERMÍN:

Termíny a ceny na vyžiadanie v CK

SKI MLYNKY GUGEL
– Lyžiarske stredisko ponúka upravované  svahy
vhodné pre všetky úrovne lyžiarov, na prepravu
slúžia 3 vleky,  dĺžka svahov je od 150 m ( detská ) až do 1 000 m, s prevýšením 266 m.  60%
zjazdoviek je umelo zasnežovaných. V stredisku
môžete využiť služby občerstvenia v bufete, skiservis, požičovňu lyží, lyžiarsku školu, sociálne
zariadenie, skibus za príplatok, neplatené parkovisko a 2 zjazdovky na free ride. Skibus na vyžiadanie ( cca 2,00 Eur/ deň)

Ubytovanie
Kapacita penziónu je max. pre  44 osôb ( 31
lôžok a 13 prísteliek). Ubytovanie  poskytuje v
útulných, jednoducho zariadených 11 izbách s
možnosťou prísteliek ( 1x 3 lôžková izba s  prístelkou, 7x 2 lôžková izba s prístelkou, 3x 2
lôžková izba bez prístelky  a v 2 apartmánochVšetky izby majú vlastné sociálne zariadenie,
TV -SAT,  pripojenie na WIFI

Stravovanie
V reštaurácii penziónu, 3x denne strava + celodenný pitný režim,* pobyt začína obedom
a končí raňajkami, možnosť priplatenia obeda
v deň odchodu, resp. rozdelenia pondelkového  
obedového menu na pondelok a piatok

Doplnkové služby
Spoločenská miestnosť, stolný tenis, biliard, fitness, zapožičanie športových potrieb,  spoločenských hier
CK Promet trans 2018/19

Lyžiarsky výcvik
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penzión/Donovaly

MAX.

90 osôb

(216 km od Košíc)
TERMÍN:
14. 01. 2019 – 18. 01. 2019
25. 02. 2019 – 01. 03. 2019

Lokalita
Penzión je vzdialený od Košíc 216
km, len 80 m od sedačkovej kabínky

na Novú Hoľu.

Ubytovanie

kapacita lôžok v ubytovacej časti so sociálnym
zariadením je cca 90 lôžok, izby sú 2 a 3 lôžkové s vlastným sociálnym zariadením

Vybavenie
reštaurácia s barom a malým salónikom, recepcia, konferenčná miestnosť s kapacitou 50
miest, stolný tenis, stolný futbal

LS Park snov Donovaly je vybavené
kombinovanou 6 sedačkovou lanovkou s
8 miestnou kabínou TELEMIX Nová hoľa,
dĺžka trate je 2200 m, je vhodná pre stredne náročných lyžiarov. Stredisko disponuje

14 vlekmi a 19 zjazdovkami.
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Lyžiarsky výcvik
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Lokalita
Penzión sa nachádza v malebnej goralskej
dedinke Liptovská Teplička pod úpätím
Kráľovej hole, obklopený krásnou prírodou na rozhraní Liptova, Vysokých Tatier
a Spiša.

penzión/LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

(140 km od Košíc)
TERMÍN:
Termíny na vyžiadanie v CK

LYŽIARSKE STREDISKO - SKIPARK
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
- nachádzajú sa tu tri zjazdovky rozdelené podľa náročnosti a kategórie lyžiarov s nadmorskou výškou vo vrcholovej stanici od 892 m.
n. m. do 980 m. n. m.  Dĺžka tratí je od 90 m
do 500 m. Výborné podmienky pre lyžiarske
výcviky. K lyžiarskemu stredisku, ktoré je od
penziónu vzdialené cca 3 km premáva skibus
( cena podľa dohody).

MAX.

53 osôb

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
Vybavenie
reštaurácia, spoločenská miestnosť s dataprojektorom, vhodná aj na diskotéky
a iné aktivity, bowling, wellness centrum
- sauna, vírivka, oddychová časť, fitness
centrum

Ubytovanie
veľmi pekne a novo zariadené dvojlôžkové   izby s možnosťou prístelky, vybavené kúpeľňou so sprchou a WC, TV, niektoré izby sú
mezonetového typu, celková kapacita 42 pevných lôžok a 11 prísteliek ( 53 osôb).

CK Promet trans 2018/19

Lyžiarsky
18 výcvik

Lyžiarsky výcvik
Lokalita

MAX.

100 osôb

Hotel Ľubovňa je postavený v tichom a
malebnom prostredí Levočských vrchov.
Ľubovnianske kúpele sa nachádzajú v klimaticky najčistejšej oblasti strednej Európy s množstvom minerálnych prameňov.

hotel/ľubovnianske kúpele

(93 km od Košíc)
TERMÍN:
január, február, marec 2019
pobyty od pondelka do piatku

LS ĽUBOVNIANSKE KÚPELE Vysoká
je položené v Levočských vrchoch pri hoteli Sorea Ľubovnianske kúpele. V stredisku nájdete
lyžiarsku školu, servis a požičovňu lyží, snowboardov a sánok.
Zjazdovky v stredisku sú sústredené do dvoch
areálov, kde je potrebné prejsť pešo alebo na lyžiach. Pri hoteli Sorea sú 3 lyžiarske vleky (dĺžka
3x400 m, prevýšenie 60 m) vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých lyžiarov, so zjazdovkami vybavenými technickým zasnežovaním
a večerným osvetlením.
* Pod vrcholom Vysoká je lyžiarsky vlek (dĺžka
700 m, prevýšenie 190 m), so stredne ťažkými
a ťažkými zjazdovkami, kde sa lyžuje len na prírodnom snehu.
* V prípade záujmu je možné lyžovať v LS Litmanová cca 16 km od hotela, avšak nie je možné
kombinovať lyžovanie pri hoteli a v Litmanovej.
Lyžiarsky skipas v SKI Litmanová má hodnotu
35,00 Eur / žiak + 2,00 denne za skibus z hotela
do LS, ktorý zabezpečuje prevádzkar SKI Litmanová. *Možnosť ponechania lyž. výstroje v hotelovej lyžiarni

Ubytovanie
Účelne zariadené dvoj a troj lôžkové izby s možnosťou prístelky, vybavené kúpeľňou so sprchou
a WC, rádiom a SAT TV, k dispozícii je izolačná
miestnosť
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Vybavenie
Reštaurácia, konferenčná sála s dataprojektorom a premietacím plátnom, biliard, stolný futbal, stolný tenis, bazén s rozmermi 18
x 8m, hĺbka 130 cm., wellnes centrum so
službami: suchá sauna, klasické a podvodné
masáže, fitnescentrum, morský aerosólový  
kúpeľ, zábalové terapie, stolný tenis, biliard,
volejbalové ihrisko, tenisový kurt, kolky, požičovňa športových potrieb a bicyklov, detské ihrisko s preliezkami a pieskoviskom

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Škola v prírode

19

MAX.

45 osôb

penzión/Stebnícka Huta

(95 km od Košíc)
TERMÍN:
29. 04. 2019 – 03. 05. 2019
06. 05. 2019 – 10. 05. 2019
17. 06. 2019 – 21. 06. 2019

Agroturistické zariadenie Slnečný Majer patrí k
najobľúbenejším zariadeniam v našej ponuke.
Rodinná atmosféra, veľmi dobrá kuchyňa, vybavenie zariadenia, ochotná a vždy ústretová
pani majiteľka sú zárukou, že pobyt v škole v
prírode bude pre všetkých účastníkov veľkou
zábavou a zanechá veľa krásnych spomienok.

Ubytovanie
Celková kapacita zariadenia je 45 lôžok s prístelkami.
v dvojlôžkových izbách s prístelkami, s vlastným sociálnym zariadením a v apartmánoch.
V prípade vyššieho počtu detí ponúka aj ubytovanie v samostatných  domčekoch po 24 lôžok.

Lokalita

BAZÉN
A JAZDA
NA KONI

Penzión je situovaný na kopci nad
dedinou, v tesnej blízkosti lesa
s krásnym výhľadom na okolité
kopce.
ti penziónu, vozenie na koni a kontakt so
zvieratkami, 9 km vzdialená zrúcanina hradu Zborov, 15 km vzdialené Bardejovské
kúpele a skanzen, 17 km vzdialené  mesto  
Bardejov zapísané v UNESCO, nádherné
centrum mesta s Mestskou radnicou a Kostolom sv. Egídia (Bazilika minor), poľské kúpele Wysowa len 6 km od obce.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Stravovanie
5x denne strava, celodenný pitný režim, * pobyt začína obedom a končí raňajkami, možnosť
priplatenia obeda v deň odchodu, resp. rozdelenia pondelkového obedového menu na pondelok a piatok

Vybavenie
Reštaurácia, bazén a sauna, 2 spoločenské
miestnosti, TV, video, biliard, detský kútik, jazdiareň, vyhliadková rotunda s prekrásnym výhľadom do okolia

Tipy na výlety
Turistika v krásnej prírode v tesnej blízkosCK Promet trans 2018/19
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MAX.

60 osôb

hotel/Sninské Rybníky

KRYTÝ
BAZÉN

(100 km od Košíc)
TERMÍN:
06. 05. 2019 – 10. 05. 2019
20. 05. 2019 – 24. 05. 2019

Ubytovanie

Ponúka maximálne pre 60 osôb, v pekne a útulne zariadených dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky a tiež v apartmánoch. Každá
izba má vlastné sociálne zariadenie, SAT- TV.

Stravovanie:

Lokalita
Len 2 km od Sniny, v pokojnej časti rekreačnej oblasti Sninské Rybníky
Prekrásna scenéria okolia hotela predstavuje vstupnú bránu do chránenej
biosferickej rezervácie Východné Karpaty. Oblasť Sninských rybníkov je považovaná za oblasť s najčistejším ovzduším
na Slovensku.

V reštaurácii penziónu, 5x denne strava + celodenný pitný režim

CENA

Vybavenie

Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Reštaurácia, bazén, wellness, tenisové kurty,
konferenčná miestnosť, spolupráca s jazdeckým oddielom v Snine s možnosťou jazdenia
na koni

Tipy na výlety
* Zemplínske Hámre EKOMÚZEM – v budove
z 19.st. sú inštalované stále expozície priemyselnej výroby a etnografie. Samostatné expozície sú v hámri kde je expozícia kováčstva a
hámorníctva a v replike štôlne pod kameňolomom sa nachádza expozícia banskej činnosti
* Hámorský náučný chodník
Vodná nádrž Starina *observatórium v Kolonici *turistické vychádzky do okolitej krásnej
prírody *ekologické bio kúpalisko pri hoteli
* Morské Oko * Sninský Kameň

CK Promet trans 2018/19
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PIENINSKÝ
NÁRODNÝ
PARK

MAX.

53 osôb

penzión/ČERVENÝ KLÁŠTOR
(128 km od Košíc)
Lokalita
TERMÍN:
Odporúčame skorú rezerváciu

29. 04. 2019 – 03. 05. 2019
06. 05. 2019 – 10. 05. 2019
19. 05. 2019 – 23. 05. 2019 nedeľa štvrtok

Ubytovanie
17 dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky a
4 rodinné izby vybavené kúpeľňou so sprchou
a WC, TV/ SAT, rádiom, telefónom.

Stravovanie
5x denne strava v reštaurácii penziónu,
*pobyt začína obedom a končí raňajkami, možnosť priplatenia obeda v deň odchodu, resp.
rozdelenia pondelkového obedového menu na
pondelok a piatok.

V prekrásnom prostredí Pieninského
národného parku, na brehu rieky Dunajec s čarovným výhľadom na dominantu Pienin - vrch „Tri Koruny“ strávite s Vašimi žiakmi nezabudnuteľných
5 dní, počas ktorých na Vás čaká
ústretový a vždy ochotný personál,
veľmi chutná strava, množstvo aktivít
v penzióne a v jeho okolí, plavba na
pltiach a hlavne veľa zábavy uprostred
krásnej a čistej prírody.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Vybavenie
V areáli penziónu je k dispozícii multifunkčné
športové ihrisko, detské ihrisko, kondičná dráha a paintball, ohnisko na grilovanie, požičovňa
športových potrieb - rafty, bicykle, lopty a iné
športové pomôcky, detský kútik a oddychový kútik ( stolný tenis, biliard, stolový futbal),
wellness (fínska sauna, infra sauna, hydromasážna vaňa, klasické masáže), vlastná pláž s
prístupom do wellness a k rieke

CK Promet trans 2018/19
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Lokalita

Veľmi pekné prírodné prostredie pod
úpätím pohoria Čergov, v blízkosti
mesta Sabinov a vzdialené len 60 km
od Košíc.
MAX.

hotel/DRIENICA

45 osôb

(60 km od Košíc)
TERMÍN:
01. 04. 2019 - 05. 04. 2019
08. 04. 2019 – 12. 04. 2019
29. 04. 2019 – 03. 05. 2019
06. 05. 2019 – 10.05. 2019
07. 06. 2019 - 21. 06. 2019

Obľúbené zariadenie, množstvo aktivít, bazén,
ihriská, krásna príroda.

CENA

Ubytovanie

Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Jednoducho a účelne zariadené 2, 3, 4 až 6  lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, pre
náročnejších ponúkame možnosť objednania 2
lôžkových izieb s vlastným soc. zariadením s TV
a internetovou prípojkou s príplatkom  1,- Eur
/ noc/osoba. K dispozícii je izolačná miestnosť

Vybavenie
Reštaurácia, 4x spoločenská miestnosť s TV,
stolný tenis, wellness centrum s plaveckým
bazénom 25m, vitálnym svetom a soľnou jaskyňou,  vonkajšie multifunkčné ihriská s umelou trávou, viacúčelové ihriská, detské atrakcie,
ohniská, wifi zdarma je k dispozícii na recepcii,
za poplatok biliard a stolný futbal, vonkajší bazén s nerezovou šmýkačkou ( 7m) a detským
toboganom

Tipy na výlety
prechádzky v krásnej prírode po vyznačených
trasách, zvernica s danielmi, muflónmi a jeleňmi vzdialená cca 500 m od hotela, Šarišský
hrad, jaskyňa Zlá diera, Ranč Majire v Červenej
vode – jazda na koni, agroturistika, historické
centrum mesta Sabinov známe z filmu Obchod
na korze
CK Promet trans 2018/19
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hotel/ľubovnianske
kúpele

MAX.

100 osôb

(93 km od Košíc)
TERMÍN:
apríl, máj, jún 2019

Lokalita
Hotel Ľubovňa je postavený v tichom
a malebnom prostredí Levočských vrchov v časti Ľubovnianske kúpele, ktoré
sa nachádzajú v klimaticky najčistejšej
oblasti Strednej Európy s množstvom
minerálnych prameňov.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Ubytovanie

Dvoj a troj lôžkové izby s možnosťou prístelky ,  
vybavené kúpeľňou so sprchou a WC,  rádiom
a SAT TV , izolačná miestnosť

Vybavenie
Reštaurácia, konferenčná sála s dataprojektorom a premietacím plátnom, bazén s rozmermi 18 x 8m, hĺbka 130 cm., wellnes centrum
so službami: suchá sauna, klasické a podvodné masáže, fitnescentrum, morský aerosólový  
kúpeľ, zábalové terapie, stolný tenis, biliard,
volejbalové ihrisko, tenisový kurt, kolky, požičovňa športových potrieb a bicyklov, detské ihrisko s preliezkami a pieskoviskom

Tipy na výlety
- hrad Plaveč, Ľubovniansky hrad + skanzen,
Vojenský tábor pri hrade Stará Ľubovňa, mestské múzeum v Starej Ľubovni – Dom mešťana...
- Hniezdne – Nestville Park ponúka expozície

remeselníctva a múzeum liehovarníctva, novinkou je Čokoládovňa, kde si môžete pochutnať na pravej belgickej čokoláde
- ľudová architektúra v Nižných Repášoch –
rázovitá obec v Levočskom pohorí
CK Promet trans 2018/19
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Lokalita

Hotel sa nachádza v tatranskej osade Smokovce v časti Nový Smokovec, v pokojnom prostredí, neďaleko stanice TEŽ, pozemná lanovka na
Hrebienok

hotel/NOVÝ SMOKOVEC

(130 km od Košíc)

MAX.

78 osôb

Tricklandia

TERMÍN:
29. 04. 2019 – 03. 05. 2019
06. 05. 2019 – 10. 05. 2019
20. 05. 2019 – 24. 05. 2019
27. 05. 2019 – 31. 05. 2019
pobyty začínajú v pondelok obedom
a končia v piatok raňajkami

Ubytovanie
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky + 3
apartmány všetky izby vybavené kúpeľňou so
sprchou a WC, TV, wifi zdarma v celom objekte,
celková kapacita 78 lôžok s prístelkami

Vybavenie
2x reštaurácia s kapacitou pre 70 resp. 50 osôb,
wellness centrum, 50 % zľava na vstup do bazéna v blízkom hoteli

Tipy na výlety
Tricklandia v Starom Smokovci - (trick art *
umenie ilúzii )
- SKI múzeum, múzeum TANAP a botanická
záhrada v Tatranskej Lomnici
- turistické chodníky v blízkom okolí: Hrebienok, Studenovodské vodopády, chodník doTatranskej Lomnice,
- Belianska jaskyňa
- Wild Park Resort vo Veľkej Lomnici – vzdelávacie a relaxačné centrum určené na spoznávanie nielen ohrozených druhov zvierat,
komentované prehliadky, osobný kontakt so
zvieratkami

CK Promet trans 2018/19

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
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Lokalita

MAX.

55 osôb

hotel/Tatranská Lomnica

Hotel sa nachádza v tatranskej osade Tatranská Lomnica. V blízkom
okolí hotela sa nachádza Relax park
Jazierko, v ktorom sa nachádzajú
atrakcie pre veľkých aj malých. (opičia lanová dráha, bobová dráha, člnkovanie)

(131 km od Košíc)
TERMÍN:
29. 04. 2019 - 03. 05. 2019
20. 05. 2019 - 24. 05. 2019

pobyt začína v pondelok večerou a končí
v piatok raňajkami  a balíčkom na cestu ,
resp. podľa dohody, raňajky sú kontinentálne, obedy a večere sú jednotné

Ubytovanie

V 2, 3 až 4 lôžkových izbách, 2 apartmány s
možnosťou prístelky. Izby majú výhľad na Lomnický štít. Každá izba je vybavená sociálnym zariadením a sprchovým kútom, resp. vaňou, TV.
Apartmány majú dve izby, chladničku a rýchlovarnú konvicu.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Vybavenie
Reštaurácia, spoločenská miestnosť, stolný tenis, wifi
Tipy na výlety
turistické trasy dostupné z Tatr. Lomnice a z
blízkych osád
- SKI múzeum, múzeum TANAP a botanická
záhrada v Tatranskej Lomnici,
- Belianska jaskyňa, Wild Park Resort vo Veľkej
Lomnici – vzdelávacie a relaxačné
centrum určené na spoznávanie nielen ohrozených druhov zvierat, komentované
prehliadky, osobný kontakt so zvieratkami
- Tricklandia v Starom Smokovci - (trick art *
umenie ilúzii)
CK Promet trans 2018/19
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biofarma

penzión/ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

(140 km od Košíc)

MAX.

55 osôb

TERMÍN:
29. 04. 2019 – 03. 05. 2019
13. 05. 2019 – 17. 05. 2019
ostatné termíny na vyžiadanie

Ubytovanie

celková kapacita 53 osôb vrátane prísteliek.
Veľmi pekne a novo zariadené dvojlôžkové izby
s možnosťou prístelky, vybavené kúpeľňou so
sprchou a WC, TV, niektoré izby sú  mezonetového typu

Stravovanie
Domácka a veľmi chutná strava

Vybavenie
Reštaurácia, spoločenská miestnosť s dataprojektorom , vhodná aj na diskotéky a iné aktivity, bowling, wellness centrum - sauna, vírivka,
oddychová časť, fitness centrum,
- detské ihrisko,   turistické značkované chodníky, náučný chodník v okolí, lúky a pasienky vhodné na rôzne hry a športové činnosti,  
v blízkosti sa nachádza  futbalové ihrisko, ktoré
je možné využívať

Tipy na výlety
- exkurzia biofarmy v Liptovskej Tepličke,  
ovečky, hovädzí dobytok , ochutnávka a predaj
bio výrobkov z ovčieho a kravského mlieka,
v penzióne Dolinka ukážka spracovania vlny
a ľanu tetkami z Liptovskej Tepličky,
náučný chodník okolo Liptovskej Tepličky,
prehliadka Teplickej izby, zrubových domov
a zemiakových pivničiek typických pre obec,
Važecká jaskyňa
CK Promet trans 2018/19

Lokalita
Penzión pod úpätím Kráľovej
hole, obklopený krásnou prírodou
v malebnej goralskej dedinke Liptovská Teplička, na rozhraní Liptova, Vysokých Tatier a Spiša

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
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Vikartovský Mlyn
LIPT. TEPLIČKA
Lokalita
(140 km od Košíc)
TERMÍN:
29. 04. 2019 – 03. 05. 2019
13. 05. 2019 – 17. 05. 2019
27. 05. 2019 – 30. 05. 2019

Ubytovanie

12 izieb, 2 až 5 lôžkové s vlastným sociálnym
zariadením  s možnosťou prístelky, celková kapacita 40 lôžok + 5 prísteliek

Stravovanie
domácka a veľmi chutná strava

MAX.

45 osôb

bonus:
1x obed
naviac

Rodinný penzión v tichom prostredí na brehu Čierneho Váhu, cca
1 km od Liptovskej Tepličky, 500
m od prameňa Hornádu v prekrásnej lokalite pod úpätím Kráľovej hole, na rozhraní Liptova,
Vysokých Tatier a Spiša.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Vybavenie
Reštaurácia s kapacitou 60 miest vhodná aj
na rôzne spoločenské podujatia,   k dispozícii
je učebňa s dataprojektorom,   terasa s krbom
pre 30 osôb, altánok s ohniskom a kuchynkou
s kapacitou 50 miest
- športová miestnosť – stolný futbal, stolný tenis, šípky

Tipy na výlety
- agroturistika - exkurzia biofarmy v Liptovskej
Tepličke, ovečky, hovädzí dobytok, ochutnávka
a predaj bio výrobkov z ovčieho a kravského
mlieka, ukážka spracovania vlny a ľanu...,
- náučný chodník okolo Liptovskej Tepličky,
v tesnej blízkosti penziónu množstvo turistických značených trás
- prehliadka Teplickej izby, zrubových domov
a zemiakových pivničiek typických pre obec
- Važecká jaskyňa
CK Promet trans 2018/19
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MAX.

80 osôb

hotel/malinô brdo

(197 km od Košíc)

výlet do
vlkolinca

TERMÍN:
13. 05 2019 - 17. 05. 2019
17. 06. 2019 - 21. 06. 2019

Ubytovanie
Celková kapacita 80 osôb, v 2 až 3 lôžkových
izbách s možnosťou prísteliek, alebo v rodinných izbách, všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie, TV -SAT, balkón, pripojenie na
WIFI, výťah

Stravovanie
V reštaurácii hotela, 5x denne strava + celodenný pitný režim, v prípade celodenného výletu zabezpečenie stravy - obedového balíčka
a pitného režimu, pobyt sa začína obedom a
končí raňajkami ( možnosť rozdelenia obedového menu na pondelok a piatok ) resp. možnosť priplatenia obeda v deň odchodu

Tipy na výlety a aktivity
Pobyt odporúčame spestriť návštevou farmy v
Sidorove. Múzeum Vlkolínec je dostupný pešou prechádzkou cca 40 minút z konečnej stanice na Malinôm Brde.
Len pár kilometrov je vzdialený Likavský hrad
a Liptovské múzeum v Ružomberku, Fullova
galéria.

Vybavenie

Spoločenská miestnosť, biliard, stolný tenis,
vonkajšia trávnatá plocha vhodná na hry s
loptou, vonkajšie detské ihrisko so šmýkalkou,
Krytý bazén a wellness v partnerskom hoteli
„Áčko“ v Ružomberku s 50 % zľavou

CK Promet trans 2018/19

Lokalita
Hotel je situovaný v nádhernej krajine s očarujúcim výhľadom na dominantný vrch Čebrať (1054 m.n.m.).
Je umiestnený v bezprostrednej
blízkosti kabínkovej lanovky, ktorá
Vás vyvezie priamo na svahy Malina Brda ( 960 – 1 209 m.n.m.). V
nádhernom prírodnom prostredí
napriek blízkej dostupnosti mesta
Ružomberok nájdete oázu ticha a
krásnej prírody.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
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PIENINSKÝ
NÁRODNÝ
PARK
MAX.

82 osôb

(197 km od Košíc)
TERMÍN:
29. 04. 2019 - 03. 05. 2019
13. 05 2019 - 17. 05. 2019

Ubytovanie
V 2 až 6 lôžkových izbách s možnosťou prísteliek, všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie, TV -SAT, pripojenie na WIFI

Stravovanie
V reštaurácii penziónu, 5x denne strava + celodenný pitný režim, v prípade celodenného výletu zabezpečenie stravy - obedového balíčka
a pitného režimu.

Doplnkové služby
Spoločenská miestnosť, biliard, stolný tenis,
šipky, detský záhradný park, jazierko s rybami,
volejbalové ihrisko, bicykle pre všetky vekové
kategórie

Tipy na výlety
V tesnej blízkosti penziónu sú  turistické chodníky pre nenáročných, len 2 km príjemnou
prechádzkou je dostupná rezervácia ľudovej
architektúry VLKOLÍNEC, 5 km je vzdialený Likavský hrad a Liptovské múzeum v Ružomberku, jaskyne v Demänovskej doline sú dostupné
po ceste resp. pri návrate z pobytu 30 km od
penziónu.

Lokalita
Novo zrekonštruovaný rodinný
penzión Sidorovo ponúka výbornú domácku stravu, pohodlné a
čisté ubytovanie, súkromie a dostatok aktivít pre pobyt.

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou
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penzión/Donovaly

(216 km od Košíc)
TERMÍN:
06. 05. 2019 – 10. 05. 2019
13. 05. 2019 – 17. 09. 2019
je voľná kapacita pre 45 osôb
27. 05. 2019 – 31. 05. 2019
03. 06. 2019 – 07. 06. 2019
17. 06. 2019 – 21. 06. 2019

MAX.

100 osôb

HABAKUKY

Lokalita

Donovaly sa nachádzajú na rozhraní
Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Penzión
sa nachádza len 80m od sedačkovej
kabínky na Novú Hoľu a lyžiarskych
svahov rôznej obtiažnosti, v jarnom,
letnom a jesennom období ponúka
čarokrásna príroda veľa možnosti na
turistiku a prechádzky

*veľmi obľúbené zariadenie a lokalita * odporúčame skorú rezerváciu:)

CENA

Ubytovanie

Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

V 2 a 3 lôžkových izbách s vlastným sociálnym
zariadením

Stravovanie
V reštaurácii penziónu, raňajky formou bufetových stolov, večere servírované, v prípade
pobytu žiakov I. a II. ročníka možnosť výberu
servírovaných raňajok, jedálny lístok konzultuje
prevádzkar penziónu s vedúcim švp a zdravotníkom pred nástupom na pobyt

Vybavenie
Reštaurácia s barom a malým salónikom, recepcia, konferenčná miestnosť s kapacitou 50
miest, stolný tenis, stolný futbal

Tipy na výlety
HABAKUKY  - Dobšinského rozprávkový svet,  
FUN ARENA DONOVALY s množstvom aktivít,
historické centrum Banskej Bystrice, Múzeum
SNP, Špania dolina, Harmanecká jaskyňa a turistika po vyznačených turist. trasách

CK Promet trans 2018/19
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MAX.

68 osôb

BOJNICE

Tricklandia

(280 km od Košíc)
TERMÍN:
máj a jún 2019

Ubytovanie
Ponúka v apartmánoch, v 3 a 4 lôžkových
izbách s TV, vlastnou kúpeľňou so sprchovým
kútom a WC. Všetky izby sú orientované na juh
s krásnym výhľadom na Bojnický zámok. Celková kapacita 68 lôžok s prístelkami.

Vybavenie
Jedáleň penziónu spolu so spoločenskou
miestnosťou majú kapacitou do 50 miest, stravovanie je možné aj na terase penziónu Družba.   Spoločenská miestnosť je vybavená   TV
Sat + DVD, flipchart,  premietacou  plochou a  
wifi pripojením.  K dispozícii je otvorené vstavané ohnisko a dláždený areál využiteľný na
športové hry a grilovanie

Lokalita
Penzión sa nachádza vo veľmi
dobrej lokalite, len 15 minút pešej
chôdze od centra Bojníc, Bojnického zámku a ZOO Bojnice

CENA
Katalóg s cenami Vám zašleme mailom alebo poštou

Tipy na výlety
ZOO Bojnice, Bojnický zámok,  veľmi obľúbené
Múzeum praveku, baňa Cígeľ

CK Promet trans 2018/19
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penzión/ždiar

MAX.

50 osôb

(144 km od Košíc)
TERMÍN:

Termíny a ceny na vyžiadanie v CK

Ubytovanie

Rodinný penzión ponúka ubytovanie v izbách
apartmánového typu, izby sú v apartmánoch   
2,3 a viac lôžkové, všetky apartmány majú
vlastné sociálne zariadenie, SAT TV, s celkovou
kapacitou do 50 osôb

Stravovanie:
5x denne strava + pitný režim, pobyt začína v
pondelok obedom a končí v piatok raňajkami,
možnosť priplatenia obeda alebo obedového
balíčka v deň odchodu

Vybavenie
Dataprojektor, reštaurácia, ktorej súčasťou je
bufet, slúži aj ako spoločenská miestnosť, stolný futbal, záhrada s grilom, vonkajšie detské
ihrisko s trampolínou

Tipy na výlety
Múzeum a Dom ľudových tradícii v Ždiari,  
jazda vláčikom Maguráčik po rázovitej obci
Ždiar,  Spider park v Tatranskej kotline,  Belianska jaskyňa, turistika v  Monkovej doline,  Antošov vrch s krásnou vyhliadkou  na Belianske
Tatry,  veľké množstvo atrakcií  v Bachledovej
doline  - novinkou je jedinečný stromový chodník- zaujímavá drevostavba dlhá 1234 metrov,
osadená v lesnom poraste, bazény v hoteloch
v Tatranskej Lomnici, v Ždiari alebo  Aquapark
v  Poprade

CK Promet trans 2018/19

Lokalita

Belianske
/ Vysoké
Tatry

Ždiar je malebná rázovitá goralská
obec medzi kopcami Belianskych
Tatier a Spišskej Magury. Je známa typickým goralským nárečím,
krásnou architektúrou a zachovaním ľudových tradícii v bežnom a
spoločenskom živote obce.

Škola v prírode
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Monkova dolina

(150 km od Košíc)
TERMÍN:

Termíny a ceny na vyžiadanie v CK

Ubytovanie
Celková kapacita hotela dvoj, troj lôžkové izby
s možnosťou prístelky, všetky izby majú vlastné
sociálne zariadenie, SAT TV, niektoré s balkónom

Stravovanie
5x denne strava, pitný režim, pobyt začína v
deň príchodu obedom a končí raňajkami v deň
odchodu, možnosť doobjednať obed alebo
obedový balíček pri odchode

MAX.

50 osôb

Belianske
/ Vysoké
Tatry

Lokalita
Hotel sa nachádza v Monkovej doline, v tichom prostredí, vzdialený
1,5 km od obce Ždiar a od Košíc
cca 150 km. Ždiar je malebná rázovitá goralská obec medzi kopcami Belianskych Tatier a Spišskej
Magury. Je známa krásnou okolitou prírodou, rázovitými drevenicami, goralským nárečím a zachovaním ľudových tradícii v bežnom
aj spoločenskom živote obce.

Vybavenie
Reštaurácia s kapacitou 100 miest, detská herňa Guličkovo na prvom poschodí hotela, vonkajšie detské ihrisko, futbalové ihrisko, trampolíny
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ADVENT 2018

Pozývame Vás spríjemniť si predvianočné obdobie spolu s Vašimi kolegami,
známymi a s rodinou na najznámejšie adventné trhy u „našich susedov“. Nakúpite jedinečné darčeky, pochutíte si na špecialitách a o príjemnú atmosféru sa
postarajú vianočné melódie a krásna vianočná výzdoba

VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ
1 dňový zájazd

VIANOČNÁ PRAHA
3 dňový zájazd, 4 dňový zájazd

VIANOČNÝ KRAKOV
1 dňový zájazd, 2 dňový zájazd

VIANOČNÁ VIEDEŇ
+ Bratislava
2 dňový zájazd
- termíny podľa Vášho výberu
- Vianočné trhy sa začínajú už koncom novembra a končia až v januári 2019
- ceny sú kalkulované pre min. počet 35 platiacich osôb
- informácie ohľadom voľných termínov a programe zájazdov získate
na t. č.: 0911 400 513 alebo mailom na ikuncova@gmail.com

CK Promet trans 2018/19

CK Promet trans 2018/19

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH 
Cestovná a dopravná kancelária
PROMET TRANS, spol. s r.o.
I.Vznik zmluvného vzťahu
1. Cestovná a dopravná kancelária PROMET Trans, spol. s r.o. (ďalej len CK) obstaráva účasť na základe písomnej objednávky objednávateľa (škola, podnik, organizácia a pod.) podpísanej kompetentným zástupcom.
Objednávka zájazdu musí obsahovať tieto náležitosti – názov zájazdu, termín, cenu a počet účastníkov. Objednávka musí byť napísaná na hlavičkom papieri, presne a čitateľne, za čo zodpovedá objednávateľ. Vaša
objednávka môže byť zaslaná e-mailom alebo poštou na adresu: PROMET Trans, s.r.o., Jantárová 30, 040 01
Košice alebo promettrans@slovanet.sk resp. ikuncova@gmail.com.

II. Cenové podmienky
1. Rozsah služieb zahrnutých v cene zájazdu je uvedený pri každej cenovej ponuke v katalógu resp. v ponukovom
liste CK.
2. CK si vyhradzuje právo zmeny ceny zájazdu pri závažných zmenách cien dopravy, poplatkov, potravín, kurzu
valút a pod., max. do výšky 15% z ceny zájazdu.
3. V prípade zníženia dohodnutého počtu účastníkov zájazdu, môže CK navýšiť cenu zájazdu resp. dopravy a
po ukončení zájazdu požadovať doplatok. Objednávateľ je povinný nahlásiť zmenu v počte účastníkov zájazdu
okamžite po jej zistení, platí to aj v prípade, ak zmena nastane počas pobyu ( školský výlet, škola v prírode,
lyžiarsky a plavecký výcvik), je objednávateľ povinný nahlásiť túto zmenu telefonicky aj písomne ( mailom).

III. Platobné podmienky
1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný
uhradiť ich cenu pred poskytnutím.
2. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
- pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50%, ak nebolo zmluvne
dohodnuté inak,
- najneskôr 20 dní pred začiatkom je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny
- v prípade lehote kratšej ako 20 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny objednaných služieb.
- platby za zájazd sa uskutočňujú výhradne bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet CK PROMET
Trans, s.r.o.. CK PROMET Trans, s.r.o. je povinná vystaviť objednávateľovi faktúru s presným uvedením objednaných a dodaných služieb
- platby za dopravné služby je možné uskutočniť aj hotovostne v kancelárii CK PROMET Trans, Jantárová 30,
040 01 Košice ak si zákazník objednal prepravné služby osobitne
3. V prípade, že zájazd bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých
MŠ V V a Š SR, účastník zájazdu ( v tomto prípade škola) sa zaväzuje zaplatiť CK cenu za zájazd formou bezhotovostného platobného styku. Dohodnutú cenu za služby vrátane DPH objednávateľ uhradí obstarávateľovi na
základe predloženej faktúry.

IV. Práva a povinnosti zákazníka
1. Účastníci zájazdu ( zákazníci) majú právo požadovať poskytnutie služieb v rozsahu a kvalite uvedených v
programe zájazdu a najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu obdržať písomné podrobné informácie. ( tzv.
pokyny na zájazd). V prípade školských pobytov je objednávateľ ( zástupca školy) povinný spolupracovať s
CK ohľadom požiadaviek na stravu ( špeciálne diéty a obmedzenia), dodať CK menný zoznam žiakov a dospelých účastníkov pobyt, určiť čas a miesto odchodu a návratu z pobytu, v prípade špeciálnych požiadaviek
informovať o nich CK vopred, najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt
2. V prípade, že CK neposkytne služby podľa dohodnutého programu zájazdu, má účastník právo na vrátenie
sumy za neposkytnutú službu. Ak služba nebola poskytnutá riadne, má právo na zľavu. Reklamáciu musí
účastník zájazdu uplatniť ihneď po vzniku udalosti. Ak sprievodca nemôže zabezpečiť odstránenie nedostatku,

účastník spíše so sprievodcom reklamačný protokol a ak to charakter reklamácie vyžaduje, pripoja sa k nemu
aj príslušné doklady.
3. Ak objednávateľ nevyužije pripravené a zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na ich finančnú náhradu a ani
nárok na zľavu.
4. Pri zmene účastníka zájazdu je objednávateľ povinný oznámiť to v písomnej forme CK, v prípade, že CK
vzniknú z dôvodu zmeny účastníka náklady od dodávateľskej firmy, je účastník zájazdu povinný uhradiť CK
spôsobené náklady.
5. Ak z CK nie je zabezpečený sprievodca, je objednávateľ povinný určiť vedúceho zájazdu. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb, dbá na plnenie programu zájazdu, zabezpečí, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, odovzdá CK menný zoznam účastníkov so všetkými náležitosťami
(meno, dátum narodenia, bydlisko, číslo pasu)
6. V prípade úmyselného poškodenia je objednávateľ povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo v ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené cestovnou kanceláriou.

V. Práva a povinnosti CK
1. Ak nastanú mimoriadne okolnosti, môže CK zájazd odložiť, zmeniť program, trasu, druh dopravy, miesto ubytovania. Každú z týchto zmien je CK povinná objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu.
2. Pri závažných zmenách programu zájazdu je CK povinná vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa najneskôr
do času odchodu na zájazd. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí so zmenou, musí to oznámiť písomne.
3. Organizátor ( CK) zodpovedá za dôslednú prípravu na pobyt, dôkladný výber dodávateľov a kontrolu služieb,
správny popis služieb poskytovaných v rámci zmluvy o zájazde, za poskytnutie služieb riadne a včas
4. V prípade storna zájazdu zo strany zákazníka je povinný vyplatiť rozdiel medzi zaplatenou cenou a stornopoplatkom najneskôr do 14 dní odo dňa stornovania zájazdu

VI. Stornovacie poplatky
1. Zrušenie účasti na zájazde je objednávateľ povinný doručiť písomne, najlepšie mailom a následne poštou.
Rozhodujúci je dátum doručenie oznámenia do CK. Pri zrušení účasti je vždy povinný uhradiť skutočne vzniknuté náklady, minimálne však nasledujúce stornovacie poplatky:
- 20% z celkovej ceny zájazdu od 60 do 40 dní pred odchodom,
- 50% z celkovej ceny zájazdu od 39 do 21 dní pred odchodom,
- 100% z celkovej ceny zájazdu od 20 dňa pred odchodom, pri nedostavení sa na zraz účastníkov, alebo zmeškaní odchodu.
2. CK má právo odrátať storno poplatok od zloženej zálohy, alebo zaplatenej celej ceny za zájazd minimálne však
vo výške 20,00 Eur. V prípade školských zájazdov a výletov je storno poplatok vo výške 10,00 Eur / osoba.
3. Ak účastník zájazdu objednávateľa pri cestách do krajín s vízovou povinnosťou nepredloží cestovné doklady v
termíne stanovenom CK, alebo nemá platný cestovný doklad, prípadne bol vrátený z pasovo-colnej kontroly,
má CK právo na 100% odškodnenie z ceny.

VII. Cestovné poistenie zákazníka
V cene katalógových zájazdov nie je zarátané komplexné cestovné poistenie. Komplexné cestovné poistenie je
zabezpečené poisťovňou UNION a. s. V prípade záujmu o komplexné cestovné poistenie je jeho cena 1,70 €/
deň. V prípade skupinových zájazdov je cena 1,10 €/ deň - uzavreté školské skupiny, uzavreté seniorské skupiny,
skupinové zájazdy pre záujmové skupiny, vrátane sprevádzajúcich osôb a ped. dozoru. V prípade plnenie poistnej udalosti sa zákazník obracia na riešenie likvidačnej udalosti priamo na poisťovňu.

VIII. Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov
Súhlasím, aby moje osobné údaje vrátane rodného čísla uvedené v tejto zmluve spracovala Cestovná a dopravná
kancelária PROMET Trans, spol. s r.o, . so sídlom Južná trieda 48,
040 01 Košice v súlade so zákonom č. 281/2001 Z. z..
Tento súhlas udeľujem až do doby jeho písomného odvolania.
Súčasťou každej zmluvy o obstaraní zájazdu je potvrdenie o poistení CK proti insolventnosti, tzv. „Garančný list“.
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Poznámky

Poďakovanie pani riaditeľky MŠ a
ZŠ Želiarska 4, 040 013:

„Touto cestou chcem vyjadriť
spokojnosť s Vašimi službami, naša škola
sa zúčastnila výchovno –
poznávacej exkurzie do Paríža. Šoféri
boli veľmi milí a ústretoví, stanovený
program bol naplnený,
cena bola výhodná pre všetkých.”
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Poďakovanie riaditeľky školy ZŠ
Tomášiková, Košice:

Žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ sa v mesiaci máj
2016 zúčastnili Školy v prírode v zariadeniach
SlnečnýMajer, Čingov, Červený Kláštor. ZŠ vyjadruje poďakovanie za poskytnuté služby a
vyjadruje spokojnosť s dopravou a ubytovacími
zariadeniami Cestovná a dopravná kancelária
PROMET Trans, spol. s r.o. Splnila požiadavky,
ktoré sme mali k Švp v plnej miere a k našej
veľkej spokojnosti. Ďakujeme za príjemne
strávené dni v Švp. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

........

.......................
......

.........

Technická univerzita Košice - spevácky zbor
Collegium Technikum
riaditeľ Collegium Technikum:

„dovoľujem si vysloviť poďakovanie za
doterajšie služby spojené s autobusovou
prepravou nášho speváckeho zboru, ktoré
využívame každoročne niekoľkokrát. Chcem
zdôrazniť absolútnu bezpečnosť, komfort a
servis spojený s prepravou. Autobusovú
prepravu plánujeme využiť aj v budúcnosti.”

.....................................
Ilustračné fotografie: Internet

CK PROMET Trans , s.r.o. Košice

KONTAKT: PROMET Trans, cestovná a dopravná kancelária
Jantárová 30, 040 01 Košice
055/678 46 52, 0911/400 513, ikuncova@gmail.com, promettrans@slovanet.sk

