
 

 
 
 

 
 

V.V.I.P. Travel, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovak Republic 
+421-2-38 10 20 62, 0905 729 295, vvip@vvip.sk, www.vvip.sk 

IČ DPH/VAT Nr. SK2020275268, IČO/Reg.Nr.35772620 

5-dňový relaxačný zájazd s poznávaním Košíc a okolia 

27.apr.-1.máj a 14.-18.sep.2020 

 
v krásnom tichom prostredí Košického lesoparku, asi 14km od centra mesta Košice sa nachádza 

náš 3* hotel. Okrem bohatého vnútorného vybavenia ( fínska a infra sauna, vírivka, biliard, šachy, 

karty, WIFI...) ponúka možnosti vychádzok v hotelovom areáli a aj mimo neho. Okrem bohatých 

raňajok a večere formou švédskych stolov, budeme mať k dispozícii aj poobedňajší koláčik 

s kávou. 

Program: 

1.deň – odchod vlakom z hl. stanice o 10,13, príchod do 

Košíc o 15,53. Ubytovanie, večera 

2.deň – celodenný výlet do Košíc, prehliadka so 

sprievodcom.  Objavíme fascinujúce skvosty Košíc s 

pohnutou históriou a opradené legendami. Zoznámime 

sa s najvýznamnejšími stavbami v centre mesta ako sú 

Dóm Sv. Alžbety, Urbanova veža, Košické štátne divadlo, 

spievajúca fontána či historická radnica, alebo objavíme 

Košický zlatý poklad.  

Po večeri premietanie filmu pre pamätníkov 
 

3.deň – relaxačný deň – prechádzky po okolitej prírode, spoločné 

cvičenie s terapeutom, wellness v saune a vírivke. Masáže (extra 

poplatok). Líčenie dám profesionálnou vizážistkou. Po večeri transfer 

do Košíc k spievajúcim fontánam, príp. divadlo.  

4.deň – celodenný výlet do Prešova 

a následne Bardejova so 

sprievodcom.  

Po večeri premietanie filmu pre 

pamätníkov 

 

5.deň – transfer na železničnú 

stanicu, odchod vlaku 10,07 (alebo 12,07), príchod do Bratislavy 15,47 (alebo 17,47) 

Cena: 175€/os. 

 

Zahŕňa: Ubytovanie v  dvojlôžkovej izbe* Raňajky a večere formou bufetu* Coffetime  - káva 

a poobedňajší koláčik každý deň * Vstup do privátneho wellness * Wi-fi * Biliard, karty, šachy  * 

cvičenie s terapeutom * Kino pre pamätníkov * líčenie pre dámy * autobusová doprava podľa 

programu – sprievodca na prehliadku Košíc, Prešova a Bardejova 

Nezahŕňa: vlaková preprava do Košíc a späť, príplatok za 1-posteľovú izbu – 40€, vstupy do 

pamiatok a ostatné služby nespomenuté v programe. 

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

