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________________________________________________________________ 

 

 

Ponúkame Vám dopravu luxusným klimatizovaným autobusom                              

IVECO MAGELYS.  

 

Polohovateľné sedačky, väčšie rozostupy sedačiek, bezpečnostné pásy na 

všetkých sedadlách,  pohodlné cestovanie, opierky na nohy, tácky na nápoje, 

noviny, individuálne aj skupinové osvetlenie a ozvučenie, dvojité tónované sklá.                                                                                                         

Kapacita 49 miest a sedadlo pre sprievodcu. Funkčné WC, chladnička, audio, 

video - 3  LCD obrazovky, kvalitný obraz a zvuk v celom autobuse, mikrofón.  

                                                                                                              

IVECO MAGELYS, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné aj emisné normy. 

Základná cena: 1€ / km. Možná je dohoda a individuálna kalkulácia ceny. 

http://www.trinus.sk/
mailto:trinus@trinus.sk
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Praha 
Dĺžka trvania: 2. až 5. dní 
 

Termín: počas celého roka 
 

Program: kompletný pohľad 
na Prahu a jej zaujímavosti. 
V závislosti od dĺžky zájazdu a vzájomnej dohody ponúkame Pražský 
hrad a historické centrum s jeho pamiatkami, ale napr. aj ZOO, Trójsky 
zámok, Morský svet, Vyšehrad, Petřín, Strahovský kláštor, Loretu.....                                                                                      
Súčasťou programu môže byť aj návšteva niektorého divadla, múzea 
alebo galérie, prípadne prechádzka večernou Prahou. 

 
Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus alebo vlak 
 

Ubytovanie a strava: hotel ***, hotel**** s raňajkami, polpenziou  
alebo plnou penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 
 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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TOP                           
Česká republika 

Termín: počas celého roka 
 

Dĺžka trvania: 1. až 5. dní  
 

Program: ponúkame vám návštevu najzaujímavejších miest Čiech, 
Moravy a Sliezka. Podľa Vašich predstáv zabezpečíme  
a zorganizujeme akciu ušitú presne na Vašu mieru.  
Z bohatej ponuky zaujímavých miest našich západných susedov 
vyberáme: 
 

História: Karlštejn, Hluboká, Český Krumlov, Lednice, Slavkov.......... 

Príroda: Moravský Kras, Český ráj, České Švýcarsko, Adršpach............ 

Náboženstvo: Velehrad, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Křtiny........... 

Relax: ZOO, kúpele, welnes, kultúrne a športové podujatia................... 
 
Súčasťou programu môže byť sv. omša. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Krakov 
Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  
 

Termín: počas celého roka 
 

Program: kompletný pohľad na Krakov, 
nádherné mesto poľských kráľov.                  
V závislosti od dĺžky zájazdu a vzájomnej dohody ponúkame nielen 
historické centrum a jeho pamiatky (Wawel, Rynek Glówny, 
Mariánsky kostol), ale aj iné skvosty architektúry a umenia tohto 
nádherného mesta.                                                                                       
Do programu môžeme zaradiť  aj návštevu komplexu Božieho 
milosrdenstva Lagiewniky a unikátnej soľnej baňe vo Wieliczke. 
Súčasťou programu môže byť sv. omša. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  
 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy.  
 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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Malopoľské pútnické 
miesta          

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni 
 

Termín: počas celého roka  
 

Program: kompletný pohľad na pútnické 
a náboženské centrá Malopoľska. 
V závislosti od dĺžky zájazdu a vzájomnej 
dohody ponúkame návštevu Wadowíc, 
Kalwarie Zebrzydovskej, Krakowa, Lagiewnik a tiež 
najvýznamnejšieho náboženského centra Poľska – Čenstochovej. 
Do programu môžeme zaradiť aj prehliadku soľnej bane vo Wieliczke 
alebo areálu koncentračného tábora Osvienčim.                                                 
Súčasťou programu môže byť sv. omša. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  
 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 
 
Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
 

 
 



7 
 

Viedeň 
Dĺžka trvania: 1. až 2. dni  
 

Termín: počas celého roka 
 

Program: prehliadka historického 
centra mesta: Hofburg, Dóm sv. 
Štefana, Radnica ....a mnohé iné 
zaujímavé miesta. V závislosti od 
dĺžky zájazdu a vzájomnej dohody ponúkame aj  Schönbrunn, nádherný 
zámok so záhradami, spojený s rodom Habsburgovcov.                                                                                       
Súčasťou programu môže byť aj návšteva letného sídla tohto rodu – 
zámok Schloshof. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  
 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 
 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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TOP                      
Rakúska republika 

Termín: počas celého roka 
 

Dĺžka trvania: 1. až 5. dní  
 

Program: ponúkame vám návštevu najzaujímavejších miest Rakúska. 
Podľa Vašich predstáv zabezpečíme  a zorganizujeme akciu ušitú 
presne na Vašu mieru.  
Z bohatej ponuky zaujímavých miest našich susedov vyberáme: 
 

História: Krems, Graz, Salzburg, Eisenstad, rímske pamiatky.............. 

Príroda: Alpy, Semmering, Neziderské jazero, Wachau, Hallstat.......... 

Náboženstvo: Melk, Mariazell, Frauenkirchen..................................... 

Relax: lyžiarske kurzy a pobyty, alpská turistika, ZOO, kúpele, 
welnes, kultúrne a športové podujatia...................................................... 
 
Súčasťou programu môže byť sv. omša. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Budapešť 
Dĺžka trvania: 1. až 2. dni  
 

Termín: počas celého roka 
 

Program: prehliadka historického 
centra mesta: Budínsky hrad, 
parlament, Bazilika sv. Štefana, Námestie hrdinov....pozrite si 
pamiatky postavené rukami aj slovenských murárov.                  
Súčasťou programu môže byť aj návšteva súboru pamiatok rímskeho     
Aquincum, Vidám parku alebo Tropikária. 
Odporúčame vám vyskúšať chute a jedlá dunajskej metropoly.    
                                                                                     

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  
 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 
 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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TOP                     
Maďarská rep. 

Termín: počas celého roka 

 
Dĺžka trvania: 1. až 5. dní  
 

Program: ponúkame vám návštevu najzaujímavejších miest Maďarska. 
Podľa Vašich predstáv zabezpečíme  a zorganizujeme akciu ušitú 
presne na Vašu mieru.  
Z bohatej ponuky zaujímavých miest južných susedov vyberáme: 
 

História: Pecs, Veszprém, Köszeg Miskolc, Visegrád............................. 

Príroda: Balaton, Tokaj, Neziderské jazero, Hortobágy,        
Aggtelecký kras......................................................................................... 

Náboženstvo: Ostrihom, Györ, Pannonhalma....................................... 

Relax: kúpele, welnes, kultúrne a športové podujatia............................. 
 
Súčasťou programu môže byť sv. omša. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Benátky 
Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  
 

Termín: počas celého roka 
 

Program: prehliadka historického centra mesta, 
pešia prechádzka úzkymi cestičkami 
a chodníkmi.                                          
Námestie s bazilikou, Dóžov palác, most Rialto 
..... pozrite si pamiatky rastúce z vody, sledujte 
prácu gondoliérov, dotknite sa atmosféry nádherného mesta.  
Súčasťou prehliadky je aj plavba okolo mesta a po Canale Grande.                                                                                       
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  
 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 
 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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Rím 
Dĺžka trvania: 4. až 7. dní 

Termín: počas celého roka 
 

Program:  
1. Mariánsky Rím: Bazilika Panny 
Márie Snežnej, Santa Maria sopra 
Minerva... 
2. Pútnicky Rím: Bazilika sv. Pavla za 
hradbami, Svätý Peter v okovách, Sväté  schody, Svätý Ján v Lateráne, 
Bazilika sv. Petra, audiencia u Sv. otca... 
3. Slovenský Rím: Bazilika sv. Klementa...  
4. Antický Rím: Kapitol, Cisárske Fóra, Koloseum, Palatín, Rímske 
Fórum, Panteón... 
5. Umelecký Rím: Mojžiš, Pieta, Kristus, Sixtínska kaplnka 
a Vatikánske múzeá,Fontána di Trevi... 
6. Turistický Rím: Španielske námestie a Španielske schody,         
Piazza Navona a Fontána riek, Anjelský most a Anjelský hrad, 
Vatikán – Námestie sv. Petra... 
 

V rámci programu bude každý deň priestor na osobné voľno. 
Možná je aj účasť na generálnej audiencii u Sv. otca vo Vatikáne. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie (sprievodkyňa 
dlhodobo žijúca v Ríme) 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami.  

Iné: v prípade záujmu 
zabezpečíme cestovné poistenie 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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TOP 
Talianska rep. 

Termín: počas celého roka 
 

Dĺžka trvania: 1. až 5. dní  
 

Program: ponúkame vám návštevu najzaujímavejších miest najmä 
Severného Talianska. Podľa Vašich predstáv zabezpečíme  
a zorganizujeme akciu ušitú presne na Vašu mieru.  
Z bohatej ponuky regiónu vyberáme: 
 

História: Miláno, Verona, Cremona, Crema, Turíno............................... 

Príroda: Alpy, Dolomity, Lago di Gardia, Lago di Como....................... 

Náboženstvo: Miláno, Assisi, Florencia................................................ 

Relax: lyžiarske a turistické pobyty, kúpele, welnes, kultúrne 
a športové podujatia................................................................................. 
 
Súčasťou programu môže byť sv. omša. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Medjugorie 
Dĺžka trvania: 4. až 8. dní 

 
Termín: počas celého roka 
 

Program:  
Niekoľkodňový bohatý program na 
pútnickom  mieste.                                
V prípade pekného počasia celodenný výlet k moru, do letoviska Klek, 
v Chorvátsku alebo na iné miesto podľa dohody, pri mori sa je možné 
zastaviť aj po ceste do Medjugoria alebo domov.                                                                                   
Možný je aj výlet do Mostaru alebo ku vodopádom Kravice. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie. 

 
Doprava: autobus  

 
Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, možná je polpenzia aj 
plná penzia. 

 
Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 

 
Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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Postojna -  
perla Slovinska 

Dĺžka trvania: 2. až 3. dni  
 

Termín: počas celého roka 
 

Program: prehliadka unikátnej jaskyne 
Postojna Jama vytvorenej usilovnou 
činnosťou rieky Pivka, návšteva hradu 
Predjamsky grad.   
Súčasťou zájazdu môže byť aj návšteva Lipice, miesta spojeného 
s chovom Lipicanov, ušľachtilých koní. Žrebčín Lipica je nádherné 
miesto pre malých i veľkých.                                                                                       
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  
 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 
 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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Pobaltie - 
Estónsko, Lotyšsko, Litva 
Dĺžka trvania: 5. až 7. dní  
 

Termín: počas celého roka  
 

Program: transfér cez Poľsko 
s možnosťou ubytovania, 
prehliadka Varšavy, hlavného 
mesta Poľska. 

 
Litva: Vilnius, Trakai, Hora krížov 

Lotyšsko: Riga 

Estónsko: Tallinn 
 
Trasu a program je možné upraviť a prispôsobiť vašim potrebám 
a cieľom. Detailný program vypracujeme na základe konzultácie.  
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Iné: v prípade záujmu zabezpečíme cestovné poistenie 
 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Slovenská rep. 
UNESCO 

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  
 

Termín: počas celého roka 

Program: prehliadka slovenských zápisov 
Unesco. Jednotlivé lokality možno ľubovoľne 
kombinovať.                                                       
Ponúkame krátky prehľad slovenských zápisov: 
Banská Štiavnica, Bardejov, jaskyne Slovenského 
krasu (Domica, Gombasecká, Ochtinská a Dobšinská ľadová jaskyňa), 
Spišský hrad s okolím a Levoča, Vlkolínec, pralesy Karpát v Poloninách 
a Vihorlate, Drevené kostoly v slovenskej časti Karpát.     

 
Súčasťou zájazdu môže byť aj prezentácia nehmotných zápisov 
Slovenska: fujara a terchovská muzika. 
 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  
 

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 
 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
História 

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  
 

Termín: počas celého roka 

Program: návšteva a prehliadka úžasných 
miest spojených so slovenskou históriou.    
Je len na vás, čo si vyberiete  a na akom 
mieste žiakom a študentom priblížite to, o čom im rozprávate v škole.  

Mestá: Bratislava, Trnava, Nitra, Levoča, Kežmarok, Košice...............    

Hrady a zámky: Devín, Červený Kameň, Orava, Trenčín, Betliar........ 

Zrúcaniny: Čachtice, Branč, Uhrovec, Likava, Liptovský hrad, Šariš..     

Skanzeny:  Jahodnícke háje, Vychylovka, Zuberec, Pribylina................ 

Archeológia: Molpír, Havránok, Bojná, Ducové....................................  

Kostoly a kostolíky: Pominovce, Drážovce, Ludrová, Poniky..............                                                               
Kláštory: Bzovík, Jasov, Kláštor pod Znievom, Hronský Beňadik....... 

         

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
Príroda 

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  

Termín: počas celého roka 

Program: poznávajme Slovenské 
prírodné krásy. Načerpajme sily 
v prírode. Učme deti vážiť si ju 
a chrániť. Je len na vás, čo si 
vyberiete  a na akom mieste 
žiakom a študentom priblížite to, o čom im rozprávate v škole.  

Vrchy a pohoria: V. Tatry, N. Tatry, Slovenský Raj, Malá Fatra........   

Rieky a jazerá: Dunaj, Kráľova Hoľa, Tatranské plesá, Morské oko... 

Parky a záhrady: L.Rovne, T. Štiavnička, Betliar, Hodkovce, Strážky   

Stromy: Zliechov, Borové, Bojnice, Slov. Ľupča, Pruské, D. Krupá...... 

Prírodné výtvory: Súľovské skaly, Prosiek, Diery, Kysucké gule.......... 

Jaskyne: Demänová, Važec, Harmanec, Driny, Bystrá, Jasov...............                                                                        
 
Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant 
bez ubytovania a stravy.  

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
Literatúra 

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  

Termín: počas celého roka 

Program: Literárna tvorba sa vždy rodila 
v konkrétnom prostredí. Autor bol vždy 
ovplyvnený miestom a časom, v ktorom žil. 
Návšteva rodného domu alebo miesta 
pôsobenia velikánov našej literatúry, umožní lepšie pochopiť a poznať 
ich dielo. Je len na vás, čo si vyberiete  a na akom mieste žiakom 
a študentom priblížite to, o čom im rozprávate v škole.  

Cyril a Metod: Nitra                                                                                

Bernolák:  Trnava, Slanica, Bernolákovo, Nové Zámky              

Fándly: Naháč, Doľany              Hollý: Dobrá Voda, Borský Mikuláš       

Kollár: Mošovce                          Štúr: Modra, Zvolen, Uhrovec                 

Kukučin: Jasenová                   Tajovský: Tajov                                    
Hviezdoslav: Dolný Kubín        ...............Národný cintorín Martin 
 
Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant 
bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti                                                           
od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“ Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
20. storočie 

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  
 

Termín: počas celého roka 

Program: 20. storočie sa prevratne 
zapísalo do dejín nášho národa. 
Spoznávajme miesta, kde sa rodila 
naša štátnosť aj miesta, späté s ťažkými chvíľami nášho národa.                   
Učme deti vážiť si mier a pokoj.  Učme ich tolerancii a vzájomnému 
porozumeniu. Je len na vás, čo si vyberiete  a na akom mieste žiakom 
a študentom priblížite to, o čom im rozprávate v škole.  

Milan Rastislav Štefánik: Bradlo, Ivanka pri Dunaji, Košariská     

Andrej Hlinka: Ružomberok, Černová                                                                             

Svetové vojny: Humenné, Zvolen, Banská Bystrica, Kalište, 
Nemecká, Dukla, Dargov, Bratislava 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

 
Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“ Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
Svet techniky 

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  

Termín: počas celého roka 

Program: Slovensko bolo a je 
miestom, kde ľudský duch tvorí 
fascinujúce diela nielen na poli 
ducha, ale aj vedy a techniky. Navštívme miesta, kde sa zachovali naše 
technické pamiatky, ale aj miesta dnešných moderných postupov 
a technológii. Je len na vás, čo si vyberiete  a na akom mieste žiakom 
a študentom priblížite to, o čom im rozprávate v škole.  

Banská činnosť: Kremnica, Banská Bystrica, Špania dolina, Banská 
Štiavnica, Dubník, Cígeľ, Prešov.............................................................      

Energia: Čierny Váh, Mochovce.............................................................                                                                            

Vodné a veterné mlyny: Holíč, Tomášikovo, Jelka, Bohunice............                                                                                       
Spracovanie kovov: Medzev, Červeňany, Osrblie, Podbiel, Snina                          

Mosty, železnice, lanovky............................................................. 

 
Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant 
bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“ Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
Náboženské miesta 

Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  

Termín: počas celého roka 

Program: Už od dávnych čias sa 
naše územie spája s kresťanstvom. 
História nám zanechala a súčasnosť 
obohatila Slovensko množstvom 
sakrálnych pamiatok. Sú to miesta, 
kde platí naše motto o videní a počutí ešte doplnené o myšlienku, že 
najviac je zažiť. Zažiť Genius Loci týchto miest. Toto nenájdu 
v žiadnej knihe.                                                                                                         
Je len na vás, čo si vyberiete  a na akom mieste žiakom a študentom 
priblížite to, o čom im rozprávate v škole.  

Pútnické a náboženské miesta: Šaštín, Staré Hory, Levoča, Rajecká 
Lesná, Gaboltov, Turzovka, Báč, Topolčany, Topolčianky, Nitra,                      
Skalka pri Trenčíne, Litmanová, Dubnica nad Váhom, Marianka..........  

V prípade záujmu môže byť sv. omša súčasťou programu.                                                                                 
Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant 
bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Slovenská republika 
Po stopách kresťanských cirkví na Slovensku 

Dĺžka trvania : 3 dni                                                                                             

Termín: počas celého roka 

Program:                                                                                                      

1. deň: Sv. Kríž (artikulárny kostol, ecav) – Levoča (Mariánska hora, Chrám 

sv. Jakuba, kc) – Kežmarok (artikulárny kostol, ecav) – Bardejov (bazilika sv. 

Egídia, kc)                                                                                                                               

2. deň: Bardejov – Jedlinka (drevený chrám, gc) – Medzilaborce (pravoslávny 

chrám, pc) – Krásny Brod (monastyr sv. Ducha, gc) – Michalovce (kláštor 

a chrám redemptoristov, gc)                                                                                                               

3. deň: Michalovce – Košice (Dóm sv. Alžbety, kc) –                                                    

Jasov (kláštor premonštrátov, kc) – Spišská Kapitula (kc) 

.......kc (kat. cirkev), ecav ( ev. cirkev), pc (prav. cirkev), gc (grécko-kat. cirkev) 

Ubytovanie: Bardejov a Humenné                                                                                    

Strava: raňajky a večera v mieste ubytovania, obed tretí deň v Košiciach alebo 
blízkom okolí.                                                                                                           

Vstupenky: v cene                                                                                                            

Doprava: autobus                                                                                                                    

Svätá omša: Bardejov (kc), Michalovce (gc) a Jasov( kc).                                                                    

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
 

Program je samozrejme možné upravovať.  
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Motto:“Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
Lyžiarske kurzy, letné 
tábory a školy v prírode 

Dĺžka trvania: 5. až 6. dní  
 

Termín: počas sezóny 

Program: Zabezpečíme pre vás 
kompletnú organizáciu lyžiarskeho 
kurzu vo vami vybranom pohorí 
Slovenska počas zimnej sezóny. 
V letných mesiacoch ponúkame možnosť letných táborov alebo škôl 
v prírode, s bohatým programom (pamiatky, turistika, akvaparky, kone). 
V tábore sa budú deťom venovať naši animátori.                                                                  
Počas celého kurzu / tábora je k dispozícii zdravotník. 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. V letnom tábore strava 5x denne, pitný režim. 

Cena: individuálna, v závislosti od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Večerné a nočné preliadky 
hradov 

Dĺžka trvania: 1. až 2. dni  

Termín: počas celého roka 

Program: Odhaľme čaro hradov 
v noci. Nechajme sa spolu vtiahnuť 
do nezabudnuteľnej atmosféry 
týchto miest. Hrad bude 
k dispozícii len vám, prehliadka je často obohatená rôznym doplnkovým 
programom.  Je len na vás, čo si vyberiete  a na akom mieste žiakom 
a študentom priblížite to, o čom im rozprávate v škole.  

Slovenská republika: Červený Kameň, Stará Ľubovňa, Banská 
Štiavnica, Modrý Kameň, Bojnice, Oravský hrad, Trenčín, Kežmarok... 

Česká republika: Bouzov, Raduň, Hradec nad Moravicí......................    
Poľská republika: Niedzica................................................................... 

 
Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 
 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“ Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská republika 
Pozývame vás do divadla 

Dĺžka trvania: 1. až 2. dni  
 

Termín: počas celého roka 

Program: Navštívte s nami 
niektoré profesionálne divadlo. 
Ponúkame vám vstupenky na 
večerné, ale aj organizované 
predstavenia. Klasika, moderné diela, činohra, balet, opera.....zážitok 
pre malého aj veľkého diváka. 

Súčasťou zájazdu môže byť aj prehliadka mesta, prípadne iný 
atraktívny cieľ v meste alebo po trase.  

Bratislava: SND – nová aj historická budova                                                                                   

Košice: Štátne divadlo Košice                                                                         

Nitra: Divadlo Andreja Bagara                      

 

Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant 
bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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Motto:“ Je lepšie 1x vidieť, ako 100x počuť.“ 

Vezmite deti na výlet, nezabudnú vám to.  

Slovenská a Česká rep. 
Pozývame vás do 

vinárstva 
Dĺžka trvania: 1. až 3. dni  

Termín: počas celého roka 
 

Program: Len málo plodov ľudskej práce                   
a prírody ma toľko obdivovateľov 
a uctievačov ako víno. Azda len chlieb. Ale 
aj v tomto prípade je to veľmi blízke 
spojenectvo, chlieb patrí k vínu a oboje sa získava tvrdou a namáhavou 
pracou, oboje si žiada navyše aj umenie a lásku. Navštívte s nami 
niektorú vinársku oblasť Slovenska alebo Moravy. Nahliadnite do tajov 
výroby vína a všetkými zmyslami ochutnajte jeho chute a vône.  

Súčasťou zájazdu môže byť aj prehliadka mesta, prípadne iný 
atraktívny cieľ v meste alebo po trase. Detailný program vypracujeme 
na základe konzultácie. 

 
Sprievodca: je zabezpečený CA počas celej akcie 

Doprava: autobus  

Ubytovanie a strava: hotel *** s raňajkami, polpenziou  alebo plnou 
penziou. Možný je aj variant 
bez ubytovania a stravy. 

Cena: individuálna, v závislosti 
od dĺžky trvania a služieb 
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    Trinus Slovacia s.r.o.  

                                                             Konská 314, 013 13, Rajecké Teplice 

                      IČO: 47 789 913, DIČ: 20 24 11 02 20   

                www.trinus.sk, trinus@trinus.sk, +421 903 425 092  

________________________________________________________________ 

 

 

Ponúkame Vám naše služby pri organizácii zájazdov na Slovensku a v zahraničí. 

Na základe viac než 20 – ročných skúseností vieme pre Vás pripraviť 

a zabezpečiť itinerár, ubytovanie, stravovanie, vstupenky do objektov a samozrejme aj 

dopravu vlastnými klimatizovaným autobusom Iveco Magelys. 

 

Počas zájazdu vám ponúkame sprievodcovské služby nielen technického 

delegáta ale aj kvalifikovaného sprievodcu. 

 

    

 

 

                                

 

                                                    

 

                                                                                          

 

 

 

Fotografie 

z našich ciest 

 

 

http://www.trinus.sk/
mailto:trinus@trinus.sk
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