
  

 

 

 

 

 



 
Milí cestovatelia, milovníci diaľok a komfortného spoznávania našej planéty, 
 

po siedmych úspešných edíciách nášho exkluzívneho projektu Cesty okolo sveta privátnym 
lietadlom sme sa rozhodli pridať do našej ponuky i upravenú verziu tohto unikátneho zájazdu s využitím 
pravidelných liniek renomovaných svetových leteckých spoločností. Našim hlavným partnerom pre túto 
LEONARDO Cestu okolo sveta je prvotriedna letecká spoločnosť EMIRATES. Na vybraných letoch po trase 
nášho zájazdu ponúkame možnosť cestovania nielen v triede Economy, ale aj v Business class. 

Jednou z naj výhod tejto originálnej Cesty je malá skupina 12 až 16 cestovateľov, ktorým bude 
počas celého zájazdu k dispozícii výborný slovenský sprievodca, atraktívny program a komfortné služby. 
Ani jedna z deviatich vybraných destinácií na troch kontinentoch nie je len do počtu, všetky patria k 
tomu najzaujímavejšiemu a najatraktívnejšiemu, čo nám naša Zem ponúka. V každej zastávke 
LEONARDO Cesty okolo sveta s EMIRATES je pripravený kompletný a detailne skoncipovaný program so 
všetkými transfermi, výletmi, prehliadkami, kulinárskymi zážitkami a v neposlednom rade i s kvalitným 
ubytovaním v dobrých 4* hoteloch. Samozrejme, že sme mysleli aj na Váš voľný čas, individuálny 
program a relax, aby ste si vychutnali 22-dňové putovanie okolo Zeme v pohode a bez stresu.  

Termín LEONARDO Cesty okolo sveta s EMIRATES je naplánovaný tak, aby čo najlepšie 
a najideálnejšie zohľadňoval predpokladané počasie a klimatické podmienky v navštívených krajinách. 
Keďže veľká väčšina z nich je na južnej pologuli, prelom novembra a decembra je ideálnym obdobím na 
ich návštevu (príjemné jarné počasie). A samotný záver Cesty je v Dubaji, presnejšie na extravagantnej 
a ultramodernej svetovej výstave EXPO 2020 DUBAI. 

 

Šťastnú Cestu okolo sveta plnú komfortných zážitkov praje 
LEONARDO – Dovolenka na úrovni 
 

 
 

SINGAPUR > TASMÁNIA > SYDNEY > AUCKLAND > FRANCÚZSKA POLYNÉZIA >  
VEĽKONOČNÝ OSTROV > SANTIAGO DE CHILE > RIO DE JANEIRO > DUBAJ 



PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

1. deň / 17.11. 
11.30 hod. transfer Bratislava – letisko Viedeň 
15.05 hod. let Viedeň – Dubaj - Singapur spol. EMIRATES (lietadlá Airbus A380-800) 
 

2. deň / 18.11. 

14.40 hod. prílet do megapolisu SINGAPUR  

transfer do centra mesta, ubytovanie v komfortnom 4* hoteli 
popoludňajší a večerný voľný program = relax po dlhom lete alebo extra program po dohode so sprievodcom  
 

3. deň / 19.11. 
raňajky 
pohodlná celodenná prehliadka SINGAPURU s obedom v miestnej reštaurácii 
Starý i nový Singapur s Chinatown, Little India, rušnou a boahtou Orchard Road, ultramodernou Marina Bay i oddychovým 
miestom domácich a turistov - ostrovom Sentosa. 

podvečerný transfer na letisko 
20.40 hod. let Singapur – Melbourne – Hobart / Tasmánia spol. QANTAS (lietadlá Airbus A380-800 a Boeing 737-800) 
 

 



PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

4. deň / 20.11. 

09.30 hod. prílet na juhoaustrálsky ostrov TASMÁNIA  

cestou z letiska orientačná prehliadka HOBARTU s obedom s ochutnávkou pív v historickom pivovare 
Tasmánskym mostom ponad rieku Derwent do centra Hobartu, park Sv. Davida, historické kasárne Anglesea, známy trh Salamanca, 
jachtársky prístav a samozrejme ikonický vrch Mt. Wellington s panoramatickým výhľadom na Hobart a ďaleké okolie 
po obede ubytovanie v modernom 4* hoteli v centre mesta 
popoludňajší a večerný voľný program = relax po dlhom lete alebo extra program po dohode so sprievodcom  
 

5. deň / 21.11. 
raňajky 
dobrodružný celodenný výlet na ostrov BRUNY ISLAND s obedom  
Divoký Bruny Island je vzdialený z Hobartu len hodinu jazdy autobusom a 20 minút malým trajektom. Dva jeho ostrovy (severný a 
južný) sú prepojené úzkou šijou, ich ospalé dedinky, dramatické scenérie pláží a skál spolu s nedotknutou prírodou uchvátia každého. 
Veľká časť ostrova je súčasťou národného parku. Čerešničkou na torte je jedinečná a fascinujúca 2,5-hodinová plavba rýchloloďou 
popri dramatickom pobreží Južného / Antarktického oceánu. Uvidíme delfíny, tulene, orly alebo veľryby? 

večerný voľný program  

 

6. deň / 22.11. 
raňajky 
relaxačný celodenný výlet do OKOLIA HOBARTU s obedom aj ochutnávkou tasmánskych vín 
Najstarší tasmánsky národný park Mt. Field. nenáročná prechádzka k najfotogenickejším vodopádom Austrálie – Russell Falls, 
moderné vinárstvo Frogmore Creek Winery, historické mestečko Richmond. 

večerný voľný program alebo extra program po dohode so sprievodcom  
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PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

7. deň / 23.11. 
raňajky a transfer na letisko 
11.40 hod. krátky let Hobart - Sydney spol. QANTAS (lietadlo Boeing 737-800) 

13.35 hod. prílet do jedného z najkrajších miest sveta SYDNEY  

cestou z letiska orientačná prehliadka SYDNEY s neskorým obedom 
Svetoznáma pláž Bondi Beach, trendová štvrť Paddington, ikona mesta Opera House, štvrte The Rocks a Darling Harbour.  

ubytovanie v dobrom 4* hoteli v centre mesta 
večerný voľný program alebo extra program po dohode so sprievodcom  
 

8. deň / 24.11. 
raňajky 
pohodová celodenná prehliadka SYDNEY A OKOLIA vrátane obeda na pláži Manly 
Cez Sydney Harbour Bridge k najkrajších vyhliadkam na mesto, Neutral Bay, Mosman, návšteva atraktívneho Taronga Wildlife 
parku s kompletným zastúpením austrálskej fauny, a z Manly Beach plavba loďou (miestnou „MHD“) do prístavu pri Opera House.  

večerný voľný program alebo extra program po dohode so sprievodcom  
 

 

 
 

SINGAPUR > TASMÁNIA > SYDNEY > AUCKLAND > FRANCÚZSKA POLYNÉZIA >  
VEĽKONOČNÝ OSTROV > SANTIAGO DE CHILE > RIO DE JANEIRO > DUBAJ 

 
 



PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

9. deň / 25.11. 
raňajky 
transfer na letisko 
12.15 hod. let Sydney - Auckland spol. QANTAS 

17.25 hod. po prílete do najväčšieho mesta Nového Zélandu AUCKLAND transfer do jeho centra 

ubytovanie v príjemnom 4* hoteli  
večerný voľný program = do slávneho jachtárskeho prístavu s množstvom reštaurácií a barov je to iba pár krokov 

 

10. deň / 26.11. 
raňajky 
relaxačný celodenný výlet na ostrov WAIHEKE vrátane obeda a ochutnávky novozélandských vín 
Z prístavného móla iba 40-minútová plavba cez záliv Hauraki do prístavu Matiatia Wharf na Waiheke. Autobusom sa budeme 
potulovať po tomto malom ostrove, zastavíme sa v troch miestnych vinárstvach, kde ochutnáme dobré vínka a dáme si samozrejme 
aj fajný obed. Počas dňa sa nám naskytnú zaujímavé panoramatické výhľady. Okolo štvrtej popoludní návrat trajektom do 
Aucklandu. 

popoludňajší a večerný voľný program = do slávneho jachtárskeho prístavu s množstvom reštaurácií a barov je to iba 
pár krokov  
 

11. deň / 27.11. 
raňajky 
dopoludňajší voľný program alebo čo tak sa pozrieť na mesto z ikony Aucklandu, najvyššej stavby krajiny, 328 m 
vysokej veže SKY TOWER s dych vyrážajúcim 360o panoramatickým výhľadom na blízke i vzdialené okolie? 
popoludňajší transfer na letisko 
18.40 hod. let Auckland – Papeete / Tahiti spol. AIR NEW ZEALAND (lietadlo Boeing 787-800) 
 

 

 
 



PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

11. deň / 27.11. 
preletením dátumovej hranice sa hodiny posunuli o 24 hodín dozadu 
00.40 hod. nočný prílet na najväčší ostrov Francúzskej Polynézie TAHITI  
krátky transfer a ubytovanie v dobrom 4* hoteli  

po raňajkách presun do prístavu a následne 30-minútový trajekt na susedný ostrov MOOREA 

z prístavu transfer do pohodlného 4* plážového rezortu 
plážový relax na exotickom polynézskom ostrove Moorea s polpenziou 
 

12. – 14. deň / 28. – 30.11. 
plážový relax na exotickom polynézskom ostrove Moorea s polpenziou 
možnosť fakultatívnych výletov (spoznávanie vnútrozemia alebo krásnych tyrkysových morských lagún) 
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PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

15. deň / 1.12. 
nočný trajekt na ostrov Tahiti a následne na letisko 
03.00 hod. let Papeete – Mataveri / Veľkonočný ostrov spol. LATAM (lietadlo Boeing 787-800) 

13.05 hod. popoludňajší prílet na najodľahlejšie miesto na našej planéte, na čilský VEĽKONOČNÝ OSTROV  

krátky transfer a ubytovanie v príjemnom 3* hoteli  
popoludňajšie spoznávanie RAPA NUI 
Najzaujímavejšie lokality ostrova: Ahu Vaihu s 8 sochami moai (žiaľ, už iba ruiny, ktoré sa stali symbolom starovekých civilizácií tak 
ako pyramídy, či čínsky múr), vulkán Rano Raraku (95% z miestnych mysterióznych sôch s veľkou hlavou a tak trochu „odutým“ 
výrazom bolo vytesaných práve tu), Ahu Tongariki s 15 moai s pozadím divokých vĺn Tichého oceánu, či piesočnatá pláž Anakena.  

večera 
 

16. deň / 2.12. 
raňajky 
dopoludňajší voľný program alebo extra program po dohode so sprievodcom (napr. návšteva kráteru Rano Kau a 
pôvodnej dedinky Orongo?)  
obed a krátky transfer na letisko 
14.55 hod. vnútroštátny let Mataveri – Santiago de Chile spol. LATAM (lietadlo Boeing 787-800) 

21.25 hod. prílet na juhoamerický kontinent do čilského hlavného mesta SANTIAGO DE CHILE 

transfer do centra mesta a ubytovanie v komfortnom 4* hoteli  
 

17. deň / 3.12. 
raňajky 
pohodové celodenné spoznávanie SANTIAGA A OKOLIA vrátane obeda a ochutnávky čilských vín 
Moderná a historická časť hlavného mesta, námestie Plaza de Armas de Santiago, najvýznamnejší kresťanský chrám krajiny 
Metropolitná katedrála Santiago, Palacio de la Real Audiencia de Santiago, atraktívne trhovisko Mercado Central ... Celkovo je v 
meste až 174 miest, ktoré sa dajú považovať za historické pamiatky Čile. Obed vo vinárstve Bodega RE v údolí Casablanca. 

večerný voľný program alebo relax na hoteli pred odletom do Brazílie 
 

 

 

 



PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

18. deň / 4.12. 
neskorý večerný transfer na letisko 
02.15 hod. let Santiago – Rio de Janeiro spol. EMIRATES (lietadlo Boeing 777-300) 

06.15 hod. ranný prílet do najznámejšieho brazílskeho mesta RIO DE JANEIRO 

transfer do svetoznámej lokality Copacabana a ubytovanie v dobrom 4* hoteli  
raňajky a dopoludňajší relax 
popoludňajšia poldenná prehliadka RIO DE JANEIRO vrátane obeda – časť I. / Corcovado 
Jedinečná poloha medzi krásnym zálivom s rozmanitými ostrovčekmi a vysokým hrebeňom, na ktorom už začína prales, kde horské 
pásma spadajú až do centra a pretínajú kúzelné pláže, dodáva mestu magickú atmosféru. Pláži je tu vyše 20. Kto by nepoznal 
Copacabanu, či Ipanemu? Priamo v meste sa nachádza aj unikátny národný park Tijuca, ktorý patrí medzi najväčšie mestské lesy 
na svete. Kristus Spasiteľ je socha Ježiša Krista odhalená a vysvätená v roku 1931 na 704 metrov vysokom pahorku Corcovado 
(Hrbáč). Jej výška s podstavcom je 39,6 metrov, hmotnosť 1.145 ton.  

večerný voľný program alebo extra program po dohode so sprievodcom 
 

19. deň / 5.12. 
raňajky 
dopoludňajšia poldenná prehliadka RIO DE JANEIRO vrátane obeda – časť II. / Cukrová homoľa 
Portugalský názov kopulovitej granitovej hory Pao de Acucar v preklade znamená „Cukrová homoľa“ a svojim vzhľadom ju 
skutočne pripomína. Vynára sa zo zálivu Botafogo do výšky 396 metrov nad jeho hladinu a po Kristovi Spasiteľovi je ďalšou 
známou dominantou Ria. Na vrchol hory vedie pohodlné kabínkové lanovka sprístupnená verejnosti už v roku 1912. A nesmie sa 
vynechať modla futbalových fanúšikov - slávna Maracana, či duša svetoznámeho karnevalu – Sambodrom.  

popoludňajší a večerný voľný program alebo extra program po dohode so sprievodcom 
 

 

 

 

 



PROGRAM LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
(zmena programu vyhradená) 

 

20. deň / 6.12. 
transfer na letisko 
08.10 hod. let Rio de Janeiro - Dubaj spol. EMIRATES (lietadlo Boeing 777-300) 
 

21. deň / 7.12. 

04.50 hod. ranný prílet do metropoly Blízkeho východu DUBAJ 

transfer a ubytovanie v modernom 4* hoteli  
relax a raňajky, celodenný voľný program v Dubaji alebo extra program po dohode so sprievodcom 

 

22. deň / 8.12. 
raňajky 
transfer na letisko 
09.00 hod. let Dubaj - Viedeň spol. EMIRATES (lietadlo Airbus A380-800) 
12.25 hod. prílet do Viedne a následne transfer do Bratislavy 

LEONARDO CESTA OKOLO SVETA s EMIRATES je šťastne v cieli! 
 

 

 

                        
 



  
 

CENNÍK LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES 
 

FLEXI CENA: osoba v 2-lôžkovej izbe = 12.375 € * osoba na prístelke = 11.875 € * osoba v 1-lôžkovej izbe = 15.175 € 
FLEXI CENA = minimálna záloha, minimálne storno, maximálna flexibilita! 

 

 fakultatívny doplatok na lety EMIRATES a QANTAS v triede BUSINESS: Viedeň – Dubaj – Singapur – Melbourne, Sydney - 
Auckland a Santiago de Chile – Rio de Janeiro – Dubaj – Viedeň = 4.450 € / osoba (40 kg batožiny) 

 fakultatívny doplatok na poistenie storna zájazdu (bez spoluúčasti) = od 295 € / osoba v 2-lôžkovej izbe 
 

 

  CENA LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES ZAHŔŇA / VŠETKO V CENE: 
 transfer Bratislava – letisko Viedeň a späť  

 lety Viedeň – Dubaj – Singapur a Santiago de Chile – Rio de Janeiro – Dubaj – Viedeň spol. EMIRATES v triede Economy 

 lety Singapur – Melbourne – Hobart – Sydney - Auckland spol. QANTAS v triede Economy 

 let Auckland – Papeete / Tahiti spol. AIR NEW ZEALAND v triede Economy 

 lety Papeete / Tahiti – Mataveri / Veľkonočný ostrov – Santiago de Chile spol. LATAM v triede Economy 

 letiskové, palivové a bezpečnostné poplatky 

 občerstvenie na palube lietadla vrátane nápojov 

 bezplatnú prepravu 30 kg cestovnej a 1 ks príručnej batožiny (do 7 kg) v triede Economy 

 15x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteloch (Singapur, Hobart, Sydney, Auckland, Santiago, Rio a Dubaj) 

 1x ubytovanie s raňajkami v 4* plážovom hoteli na Tahiti 

 3x ubytovanie s polpenziou v 4* plážovom hoteli na Moorea 

 1x ubytovanie s plnou penziou v 3* hoteli na Veľkonočnom ostrove 

 9x transfer letisko – hotel - letisko 

 6x celodenný a 5x poldenný výlet vrátane obedov (základné vstupy v cene)  

 zákonné poistenie CK Leonardo proti úpadku 

 cestovné poistenie Plus Európskej cestovnej poisťovne (bez poistenia storna zájazdu) 

 turistické víza do Austrálie a na Nový Zéland (zabezpečí CK Leonardo) 

 informačné a asistenčné služby slovenského sprievodcu počas celého zájazdu 
 

  CENA LEONARDO CESTY OKOLO SVETA s EMIRATES NEZAHŔŇA: 
 iné služby + stravovanie a nápoje neuvedené v rozpise zájazdu  

 prepitné pre sprievodcov a šoférov – nepovinné 
 

PLATOBNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE LEONARDO CESTU OKOLO SVETA s EMIRATES: 
 FLEXI CENA = 25% záloha pri objednávke zájazdu, 75% doplatok do 35 dní pred odletom zájazdu 
  

STORNO PODMIENKY PLATNÉ PRE LEONARDO CESTU OKOLO SVETA s EMIRATES: 
 FLEXI CENA = pri storne zájazdu / osoby viac ako 35 dní pred odletom sa účtuje storno poplatok = 25% z celkovej ceny, pri storne 
zájazdu / osoby v období 35 a menej dní pred odletom sa účtuje storno poplatok = 90% z celkovej ceny zájazdu 
 zmena mena účastníka zájazdu v období 35 a viac dní pred odletom je možná bez poplatku, zmena mena účastníka zájazdu v období 15 
- 35 dní pred odletom je možná za poplatok 750 € / osoba 

 
 

CESTOVNÉ UPOZORNENIA: 
• na turistickú návštevu uvedených krajín je potrebný biometrický cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate domov  

a s minimálne 7 voľnými stranami (platí pre držiteľov pasov SR a ČR) 
 pre návštevu lokalít tohto zájazdu nie je povinné žiadne očkovanie. Ale určite odporúčame zvážiť očkovanie Hepatitída A a B a 

skontrolovať si očkovanie Tetanus. Podrobné a odborné informácie vám poskytne MUDr. Ivan Bakoš – špecialista na cestovnú 
medicínu: www.inocem.sk 
 

  

 

http://www.inocem.sk/

