
trochu inakDovolenka



Západné 
Stredomorie

VÁŠ PLAVAJÚCI HOTEL VÁM UKÁŽE CELÝ SVET 

Zažite jedinečnú dovolenku a vydajte sa s nami na luxusnú plavbu na výletnej lodi, ktorá spája to najlepšie  
z poznávacieho a pobytového zájazdu. Každý deň váš plávajúci hotel zakotví v inom prístave, a vy spoznáte nové  
stredomorské mestá alebo ďaleké exotické destinácie. Počas plavby si odpočiniete na zdravom morskom vzduchu 
a výborne sa zabavíte. Loď vám taktiež poskytne vysoko hodnotné gastronomické zážitky. Počas 7-nočnej plavby,  
môžete navštíviť až sedem rôznych miest; a to všetko v pohodlí bez opätovného vybaľovania batožiny, lebo váš hotel 
pláva spolu s vami. Vo všetkých zakotvených prístavoch sú viaceré možnosti fakultatívnych výletov, od prehliadok 
miestnych pamätihodností až po rekreačné alebo zážitkové aktivity. 

Východné 
Stredomorie

Nórske 
fjordy

Poklady 
Baltiku

Sezóna: 
celoročne

Sezóna: 
celoročne

Sezóna: 
Máj - September

Sezóna: 
Máj - September

Príklad: Príklad: Príklad: Príklad:



VYBERTE SI LOĎ  A DESTINÁCIU 

Západný 
Karibik

Južný 
Karibik

Červené
more

Emiráty 
a Omán

Sezóna: 
November - Marec

Sezóna: 
November - Marec

Sezóna: 
November - Marec

Sezóna: 
November - Marec

Príklad: Príklad: Príklad: Príklad:

Ďalšie destinácie a podrobnosti nájdete na našich stránkach alebo na predajných miestach.

Na trhu je niekoľko desiatok lodných spoločností a jedna od druhej sa môžu odlišovať naozaj radikálne, či už 
cenou a ponúkanými službami, ale i tematicky, prípadne atmosférou na palube. Čo do ceny a úrovne môžeme 
rozdeliť lodné spoločnosti na populárne (MSC Cruises, Costa Crociere, NCL, AIDA, Royal Carribean cruise line), 
luxusné (Silversea, Seabourn, Celebrity cruises ,Oceania cruises, Regent Seven Seas) a expedičné (Hurtigruten, 
Ponant, Hapag Lloyd). Vo všeobecnosti platí, že veľké lode ponúkajú väčší výber možností zábavy pre deti  
i dospelých. Atmosféra na menších lodiach je zase intímnejšia a pokojnejšia. Ich prednosťou je i to, že vďaka 
menším rozmerom môžu zakotviť aj v prístavoch, ktoré sú pre veľké lode neprístupné. Čo do dĺžky plavieb,  
najobľúbenejšie sú 7 a 14-nočné plavby, no ak je Váš čas limitovaný, nájdete v našej ponuke aj 3 a 5-nočné plavby. 
Vaša loď je nielen plávajúcim hotelom, ale aj zdrojom neobmedzeného a kvalitného stravovania, prvotriednej 

zábavy, spoločenského vyžitia a exkluzívnych možností 
spoznávania. Výletné lode sa plavia po celej zemeguli 
a navštívia stovky ba i tisíce tradičných a exkluzívnych 
destinácii. Najpopulárnejšie sú v letnej sezóne plavby 
v Stredomorí / prístavy Benátky, Janov, Terst, 
Rím, Barcelona /, v Baltiku a Fjordoch / prístavy  
Hamburg, Kiel, Warnemunde, Kodaň / a v zimnej 
sezóne v Karibiku / prístavy Miami, Port Canaveral, 
Guadaloupe, Martinik /, v Emirátoch / prístavy 
Dubai, Doha, Abu Zabí. Mnoho lodí má vo svojej 
výbave vzrušujúce tobogány a vodné parky, lezecké 
steny či lanové dráhy, vonkajšie športové ihriská, 
interaktívne herne, simulátor surfovania či formuly 1, 
ľadové plochy, kompletne vybavené fitnes centrá  
a oveľa, oveľa viac. Každá loď je jedinečná.



VAŠE UBYTOVANIE V KAJUTÁCH  
                                                       a GURMÁNSKE ZÁŽITKY
Vybrať si môžete kajutu vnútornú, s oknom alebo balkónom. V ponuke sú dokonca aj veľmi luxusné apartmány. Všetky kajuty 
sú štandardne vybavené 2 pohodlnými lôžkami spojiťeľnými do manželského, vlastnou kúpeľňou so sprchovacím kútom, 
WC a sušičom vlasov. Uteráky sú samozrejmosťou. Súčasťou bežného vybavenia je tiež minibar, trezor na vaše cennosti, TV 
so satelitným príjmom, telefón a nastaviteľná klimatizácia. O Vaše pohodlie sa bude starať kajutový stevard. Pri rezervácii Vám 
poradíme, ako si vybrať najlepšiu kajutu vo vybranej kategorii.

Výletná loď ponúka nespočetné príležitosti skvelého jedla. V cene plavby je zahrnutá nadštandardná plná penzia. Loď má hlavnú 
reštauráciu so stanoveným časom konzumácie a prideleným číslom vášho stola, kde si vybráte z jedálneho lístka. Počas obeda  
i večere má väčšina lodí tiež samoobslužnú menej formálnu bufetovú reštauráciu, kde natoľko nezáleží na čase ani na oblečení. 
Veľkí gurmání majú na výber z viacero tematických reštaurácii ako Steak house, Sushi, Teppanyaki alebo taliansku Pizzeriu. 



ČO NA VÁS  ČAKÁ NA LODI 
Deň na palube môžete stráviť leňošením na pohodlných lehátkach na vrchnej palube, pri bazéne, jacuzzi, alebo si 
jednoducho dobre zacvičte v plnohodnotne vybavenom fitnes centre. Voľný čas krásne vyplní cvičenie aerobiku, Pilatesu, 
prípadne jogy. Nenechajte si újsť masáže a saunový svet v rozsiahlom wellness centre. Za asistencie lodného personálu cez 
deň prebieha na lodi veľa rôznych kurzov, súťaží, lekcií varenia aj tanca. Okrem multifunkčných ihrísk sú k dispozícii napríklad 
minigolfové ihrisko, F1 simulátor, ľadová plocha či lezecká stena. Nenechajte si ujsť zážitok 4D kina, alebo umelckú šou 
v divadelných priestoroch. Relaxovať sa samozrejme dá aj pri skrášľovacích procedúrach v plávajúcich najmodernejších 
Beauty salónoch sveta. Najmenší cestujúci sa istotne vyšantia v modernom detskom klube s animátormi, kým tí starší sa 
zabavia v pokrokovej virtuálnej miestnosti plnej hier, zábavy a inšpirácií. 







ZMLUVNÝ PARTNER 
LODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Tel: +421 903 211 641, 902 125 205
www.luxusneplavby.sk • Email: info@luxusneplavby.sk
Facebook: https://www.facebook.com/okruzne.plavby

ONEWORLD Travel s.r.o. 
Luxusné plavby 
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