
 Hotel            Amfiteátr Steinbruch

www.voleman-zajezdy.cz

Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Podmínky: S uzavřením cestovní smlouvy požadujeme 
úhradu 50 % ceny zájezdu, doplatek do 30. 6. 2022. 
Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity zájezdu. 
Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak 
musí uhradit náklady za změnu. Při zrušení zájezdu 
od dne vystavení potvrzení o zájezdu do 30. 06. 2022 
požadujeme odstupné ve výši 30 % ceny zájezdu,  
od 1. 7. 2022 činí odstupné 90 % ceny zájezdu. Operní 
vstupenky jsou neměnné a nevratné. Pokyny k zájezdu 
účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. Pořadatel může 
bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. 

počet 30 účastníků do 30. 6. 2022. V takovém případě  
se zaplacená záloha vrací v plné výši. Přihlášky 
se přijímají emailem nebo písemně. Pro cestu  
je momentálně vyžadováno potvrzení o ukončeném 
očkování covid-19 nebo o prodělané nemoci nebo 
negativní PCR test ne starší 72 hodin. O aktuálních 
podmínkách budeme informovat před odjezdem. 
Případné změny protiepidemických opatření nemůže 
naše cestovní kancelář předvídat a tudíž nemůžeme  
za ně nést žádnou odpovědnost.

Termín Cena Odjezdové místo
5. -7. 8. 2022 autobusem 7 800 Kč Praha

5. 8. sraz v 9:00 h u stanice metra Opatov (Chilská 
ul., Praha 11); odjezd do Bratislavy se zastávkami  
u motorestů; ubytování a volno (v hotelu je restaurace 
s celodenním provozem); 17:00 h transfer na operu; 
20-22:45 představení; transfer do hotelu
6. 8. po snídani odjezd na golfové hřiště Green Resort 
Hrubá Borša nebo polodenní pěší prohlídka Bratislavy  
s průvodcem; návrat do hotelu; slovenský večer s menu 
slovenské kuchyně a s cimbálovkou
7. 8. po snídani odjezd přes centrum Bratislavy do 
Bernolákova na golfové hřiště Black River, nehrající 
účastníci mohou zůstat v Bratislavě nebo navštívit 
Aquapark Senec, odpoledne návrat do Prahy, příjezd 
kol. 20 h. 
Ubytování: Hotel Sorea Regia 4* 
Královské údolie 6, Bratislava 
https://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia
Příjemný hotel z 80. let po rekonstrukci se nachází pod 
Bratislavským hradem asi 10 minut chůze od Dunaje.  

Prostorné klimatizované pokoje mají vlastní koupelnu, 
satelitní TV s plochou obrazovkou, minibar, trezor  
a fén, bezplatné WIFI. V hotelu je k dispozici restaurace 
s venkovní terasou. 
Stravování: bufetová snídaně, 1x slovenská večeře  
s nápoji
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 noclehy  
se snídaní v dvoulůžkovém pokoji, slovenský večer  
s večeří a cimbálovkou, doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy, golfové fee, pronájem buggy, 
operní vstupenky, prohlídku Bratislavy s průvodcem, 
vstup do aquaparku, cestovní pojištění, příplatek  
za jenolůžkový pokoj 1 200 Kč
Operní vstupenky: ze všech míst letního divadla bez 
zastřešení je výborný výhled, areál je ozvučený, ceny 
vstupenek se liší vzdáleností od jeviště, hlediště má 59 
řad, žáci a studenti do 26 let mají slevu 30 %; kategorie 
K1 řady 2-20 jsou nejdražší za 119 EUR, K2 řady 22-36  
za 96 EUR, K3 řady 37-45 za 78 EUR, K4 řady 47-59 střed 

za 58 EUR, K5 řady 47-59 boky za 43 EUR.
Operní vstupenky je možné objednat do 18. 4. 2022!
Herní poplatky: Hrubá Borša 18/9 j. 69/44 EUR, senioři 
55/35 EUR; Bernolákovo 18/12 j. 60/45 EUR, plný flight 
18 j. 50 EUR; buggy 18/9 j. 35/25 EUR
Cestovní pojištění A30 Pandemic za 210 Kč
Prohlídka Bratislavy s průvodcem: cenu stanovíme 
podle počtu zájemců
Vstupné Aquapark Senec dopolední na 3 h do 14:00 h 
(6 venkovních, 6 krytých bazénů 26-38 °C, tobogany  
a skluzavky): 13,90 EUR; žáci a studenti do 26 let, senioři 
od 60 let 9,90 EUR
Doprava: komfortní autobus s klimatizací a WC

Letošní program jsme rozšířili o zájezd pro 
milovníky klasické hudby a golfového sportu. 
Na své si jistě přijdou  i ti, kteří golfu neholdují. 
Mohou si prohlédnout hlavní město Slovenska 
s doprovodem místního průvodce a navštívit 
aquapark u Seneckých jezer. Amfiteátr Steinbruch 

v bývalém římském lomu u Neziderského jezera v Rakousku letos v létě uvádí velkolepou produkci Verdiho opery Nabucco. Dílo nastudoval 
mexický režisér Francisco Negrin považovaný za jednoho z nejlepších jevištních režisérů na světě a italský dirigent Alvise Casellati  
z benátského divadla La Fenice na scéně navržené řeckým scénografem Thenassisem Demirisem v kostýmech peruánského kostýmního 
výtvarníka Pedra Corza. Kromě hvězdných sólistů v alternacích a festivalového orchestru Piedra vystoupí také Vídeňský filharmonický 
sbor. A něco pro golfisty: Mistrovské hřiště v Hrubé Borši bylo otevřeno v roce 2014. Jedná se o typickou rovinu lužního lesa  
s jezírky a tvarovanými drahami. V klubovně naleznete golfový obchod a steakhouse. Druhé golfové hřiště Black River v Bernolákově leží kolem 
říčky Čierna voda, přítoku Dunaje. Hřiště bylo navrženo pro hráče všech úrovní; je rovinaté s řadou vodních překážek a písečných bunkrů. 
Opravený zámeček z doby Marie Terezie slouží jako hotel a restaurace. Obě hřiště jsou na východním okraji Bratislavy.

Golf & Opera
3-denní autobusový zájezd na Slovensko a do Rakouska 
5. - 7. 8. 2022


