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VAR 4. Bosenské pyramidy s Milošem Matulou – 6 dní
23. 9. – 28. 9. 2016
Září 2016 / minimální počet 36 osob (Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní kancelář informovat
zákazníka o takové skutečnosti nejméně 5 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré
plnění přijaté od zákazníka.)

Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel, žurnalista, filmový a hudební producent, ale také
reklamní a PR specialista.
Setkání s Dr. Samirem Osmanagicem!

UBYTOVÁNÍ
Hotel Gloria 3*, Budapešť (Maďarsko)
Příjemný 3* hotel nedaleko centra Budapešti. Pohodlné dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou, trezorem,
lednicí, TV a vysoušečem vlasů. Více informací o hotelu najdete zde:
http://www.hotelgloria.com/EN/hotel.html
Hotel Piramida Sunca 3*, Visoko (Bosna)
Hotel se nachází v blízkosti slavných bosenských pyramid. Restaurace se nachází v 7. patře hotelu
s nádherným výhledem na pyramidu. Pokoje jsou moderně a pohodlně vybavené. Více informací o hotelu
najdete zde: http://www.hotelpiramidasunca.com/

STRAVOVÁNÍ
snídaně

PROGRAM ZÁJEZDU
1.den (23.9.2016):
ČR (Praha) – Rakousko (Linz) – Maďarsko (Budapešť)
V cca 05:00 hodin ráno odjezd z Prahy do rakouského Linzu. Příjezd do Linzu v cca 09:00 hodin a návštěva
kamenné pyramidy u Gross Gerungs (Velké Kerušice). Přibližně ve 12:00 hodin odjezd do Budapešti
v Maďarsku. Po cestě navštívíte srdeční čakru Dobogoko. Ubytování a přenocování v hotelu v Budapešti.
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2.den (24.9.2016):
Maďarsko (Budapešť)- Bosna (Visoko)
Brzký ranní odjezd do Visoka. Večerní příjezd, ubytování v hotelu a odpočinek. Přenocování.
3.den (25.9.2016):
Bosna (Visoko) – pyramida Slunce
V 09:00h setkání s průvodcem. Dnes navštívíte pyramidu Slunce, Belvedere, podzemní tunely a tumulus ve
vesnici Vratnica. Oběd na vrcholu pyramidy. Čas na meditace. Návrat do hotelu a přenocování.
4.den (26.9.2016):
Bosna (Visoko) – Daorson
Dnes Vás čeká výlet do Daorson. Zastavíte se ve Stolacu na oběd. Návštěva Daorson a Mostar. Čas pro
meditace. Návrat do Visoka ve večerních hodinách. Přenocování v hotelu.
5.den (27.9.2016):
Bosna (Visoko) – pyramida Měsíce
Dnes bude následovat prohlídka pyramidy Měsíce, podzemního labyrintu Ravne, tumulus a muzea. Oběd a
čas na meditace. V 15:00 hodin návrat do hotelu a přenocování.
6.den (28.9.2016):
Bosna (Visoko) – Slovensko (Bratislava) – ČR (Praha)
Brzký ranní odjezd z Bosny přes Slovensko. Možnost vystoupení v Bratislavě. Večerní příjezd do Prahy.

Cena za osobu při min. počtu 36 cestujících osob:
Zájezd na osobu
Příplatek za 1 lůžkové ubytování

10 320,- Kč
1 230,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
autobusovou dopravu z/do Prahy
ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve 3* hotelech
snídaně
průvodce Miloše Matulu
uvedené výlety a meditace
doprovod místního anglicky hovořícího průvodce během výletů ve Visoko
3x oběd během výletů ve Visoko a Daorsan
24 h asistence po celou dobu pobytu
všechny poplatky a taxy
pojištění CK proti úpadku
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Cena zájezdu nezahrnuje:
neuvedenou stravu a nápoje
osobní výdaje (prádelna, internet, suvenýry)
spropitné
cestovní pojištění, cena 210 Kč / os
fakultativní výlety

Vízum:
Rakousko
V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v
jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech
odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.
Při pobytu delším 3 dnů je nutné se přihlásit na místní ohlašovně – Meldeamt (v případě soukromého
ubytování). Při ubytování v ubytovacích zařízeních přechází tato povinnost na ubytovatele.
Maďarsko
Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza. Po příjezdu do Maďarska občan České republiky nemá
přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90-ti dnů.
Bosna a Hercegovina
Vstup a pobyt na území Bosny a Hercegoviny do 90 dnů je bezvízový, a to bez ohledu na účel pobytu. Pro
všechny cizince platí přihlašovací povinnost, která musí být splněna do 24 hodin po příjezdu na území Bosny
a Hercegoviny. Přihlášení se provádí u místní úřadovny cizinecké policie BaH (dle místa pobytu cizince). Při
ubytování v hotelu zajišťuje přihlášení správa hotelu, při ubytování v soukromí za přihlášení zodpovídá
hostitel.
Bosna a Hercegovina - Velvyslanectví Sarajevo
Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33/587 050
Nouzová linka: +387 66 906 195
Email: sarajevo@embassy.mzv.cz
Vedoucí úřadu: RNDr. Jakub SKALNÍK
Úřední hodiny: pondělí - pátek 10.00 - 13.00
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