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AADDVVEENNTTNNÍÍ  AATT

30.11. sobota        
Přijměte pozvání na jednodenní adventní zájezd do Bratislavy, jejímuž 
malebnému historickému centru to v adventním hávu náramně sluší. Navíc 
si zde vystačíte s mateřským jazykem.
Kouzlo Vánoc si tu pěkně užijete. Tato metropo
adventu mile překvapí. 
V Bratislavě se do té pravé předvánoční atmosféry ponoříte především 
na Hlavním, Primaciálním, Františkánském a Hviezdoslavově 
kde v plné parádě stojí už od pátku před první adventní nedělí nejvíce 
stylově vybavených stánků.
 
 
 

 
 

 
Slaný (U váhy, Šultysova ulice, zastávka MHD, 4.30)

Kladno (náměstí Sítná, zastávka MHD u hotelu Kladno přímo u silnice, 4.55)
Praha (st. metra B Stodůlky, ulice Jeremiášova, 5.25)
Jihlava (motel Pávov, 6.45) 
Brno - venkov (OMV - Avion Shoping park, 7.50)
Pozn: Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce, nezahrnuje vstupy.
 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/adventni
 
 SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný

tel: 312524174, mob. 776 

  

TTMMOOSSFFÉÉRRAA  NNAA  SSLL

sobota        1.09
Přijměte pozvání na jednodenní adventní zájezd do Bratislavy, jejímuž 
malebnému historickému centru to v adventním hávu náramně sluší. Navíc 

mateřským jazykem. 
Kouzlo Vánoc si tu pěkně užijete. Tato metropole vás bezesporu v

Bratislavě se do té pravé předvánoční atmosféry ponoříte především 
Hlavním, Primaciálním, Františkánském a Hviezdoslavově 

plné parádě stojí už od pátku před první adventní nedělí nejvíce 
stylově vybavených stánků. 

(U váhy, Šultysova ulice, zastávka MHD, 4.30) 

(náměstí Sítná, zastávka MHD u hotelu Kladno přímo u silnice, 4.55) 
B Stodůlky, ulice Jeremiášova, 5.25) 

Avion Shoping park, 7.50) 
Pozn: Cena zahrnuje dopravu autokarem a služby průvodce, nezahrnuje vstupy. 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/adventni-bratislava

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 
 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz

 

 
 

LLOOVVEENNSSKKUU  

1.090 Kč 
Přijměte pozvání na jednodenní adventní zájezd do Bratislavy, jejímuž 
malebnému historickému centru to v adventním hávu náramně sluší. Navíc 

le vás bezesporu v době  

Bratislavě se do té pravé předvánoční atmosféry ponoříte především 
Hlavním, Primaciálním, Františkánském a Hviezdoslavově náměstí, 

plné parádě stojí už od pátku před první adventní nedělí nejvíce 

 

bratislava 

www.slantour.cz 


