ARRIVA Liorbus a.s.
pozýva na 1 - dňový výlet

INWALD PARK
POĽSKO
Termíny: 15.7.2017
Cena:

18 €
17

Odchod autobusu:

€

Dospelá osoba
Deti do 15r.

6:40
7:10
7:30
7:45
8:10
8:20

- Liptovský Mikuláš (AS)
- Ružomberok (AS)
- Dolný Kubín (AS)
- Or. Podzámok (OÚ)
- Lokca (AS)
- Námestovo (AS)

Predpokladaný príchod : 20:30 hod. - Liptovský Mikuláš
Invald Park
5 rôznych parkov
 Park Miniatúr a lunapark- viac ako 50 svetových stavieb z celého sveta na jednom mieste,
väčšina v mierke 1:25, v lunaparku sa nachádza 9m dlhá šmykľavka, pirátska loď, zelený labyrint
a mnoho ďalších
 Dinolandia - jediná európska kolekcia dinosaurov, pochádzajúca zo Spojených štátov
 Warownia Invald - stredoveký hrad, stredoveká dedina, mučiareň, zbrojnica, stretnete sa
s tradičnými remeslami, môžete strieľať z luku...
 Pony mini Zoo - môžete vidieť a kŕmiť klokany, činčily, pštrosy, medvedíky čistotné a iné
zvieratá
 Záhrada Jána Pavla II. – obraz Jána Pavla II. vytvorený z 20 tisíc rastlín rozprestierajúci sa na
rozlohe 3ha
Cena zahŕňa:
 doprava
Minimálny počet pre realizáciu výletu je 35 účastníkov.

Kontakt: 044/4314640, 0907 801 155 www.arrivaliorbus.sk e-mail.: katarina.cajkova@arriva.sk

ARRIVA Liorbus a.s.
pozýva na 1 - dňový výlet

BUDAPEŠŤ
TROPIKÁRIUM
Termíny: 22.7.2017
Cena:

24 €
22€

Odchod autobusu:

Dospelá osoba

Do 15r.

5:20 hod. - Liptovský Mikuláš (AS)
5:50 hod. - Ružomberok (AS)
7:15 hod. - Banská Bystrica (Hušták-MHD)
7:35 hod. - Zvolen (Hypernova-Rákoš)
8:00 hod. - Krupina (AS)

Predpokladaný príchod : 23:30 hod. - Liptovský Mikuláš
Budapešť - hlavné mesto uhorského kráľovstva





Mesto prezývané “stredoeurópsky Paríž“
Parlament – najväčšia stavba krajiny
Reťazový most – prvý most ktorý spojil obidva brehy dunaja
Kráľovský palác – 700 ročné sídlo maďarských kráľov

TROPIKÁRIUM – najväčšie morské akvárium v strednej Európe
 Žraločie akvárium
 1,4 milióna litrov slanej vody , 11 metrový presklený tunel
 Dažďový prales
Cena zahŕňa:
 doprava, tech.sprievodca vo vozidle,
Minimálny počet pre realizáciu výletu je 35 účastníkov.

Kontakt: 044/4314640, 0907 801 155 www.arrivaliorbus.sk e-mail.: katarina.cajkova@arriva.sk

ARRIVA Liorbus a.s.
pozýva na 1 - dňový výlet

ZOO ZLÍN
ZÁMOK LEŠNÁ
Termíny: 19.8.2017
Cena:

20 €

Dospelá osoba

19 € Do 15r.
Odchod autobusu:

6:00 hod. - Liptovský Mikuláš (AS)
6:30 hod. - Ružomberok (AS)
7:15 hod. - Vrútky (San Marten)
7:40 hod. - Žilina (Zástavka Tesco)

Predpokladaný príchod : 21:00 hod. - Liptovský Mikuláš
ZOO ZLÍN – jedna z najkrajších a najobľúbenejších zoologických záhrad v ČR





Expozície 5 kontinentov
Tropická hala Yucatán – Amazonský dažďový prales
Farma u Koaly s atrakciami pre deti
Jazdy panoramatickým vláčikom

ZÁMOK LEŠNÁ – rozprávkový novorenesančný zámok





Jedenásť zámockých sál
Zbierky vzácnych porcelánov, striebra, obrazov
Jedinečne zdobený interiér
Anglický park so vzácnymi drevinami

Cena zahŕňa:
 doprava,
Cena nezahŕňa:
 individuálne vstupné do ZOO: dosp.130Kč,študenti,dôch.110Kč
 individuálne vstupné do zámku Lešná od: do 15r: 3,00€; do 26r: 4,0€; dospelý: 4,70€
Minimálny počet pre realizáciu výletu je 35 účastníkov.

ARRIVA Liorbus a.s.
pozýva na 1 - dňový výlet

LEDNICKO-VALTICKÝ
AREÁL
Termíny: 26.8.2017
Cena:

24 €
22 €

Dospelá osoba

Do 15r.

Odchod autobusu:

5:20 hod. - Liptovský Mikuláš (AS)
5:50 hod. - Ružomberok (AS)
6:40 hod. - Martin
7:20 hod. - Žilina

Predpokladaný príchod : 23:30 hod. - Liptovský Mikuláš
Lednicko - Valtický areál






Od roku 1996 je zapísaný medzi svetové a kultúrne pamiatky UNESCO
Zámok Lednice - patrí medzi najvýznamnejšie romantické pamiatky v Európe
Lovecký zámoček
Zámok Valtice – renesančný zámok, bol niekoľko krát prestavený a dnes má barokovú podobu
Súsošie tri grácie, Hraniční zámok, Zámocký skleník

Cena zahŕňa:
 doprava, tech. sprievodca vo vozidle,
Minimálny počet pre realizáciu výletu je 35 účastníkov.

Kontakt: 044/4314640, 0907 801 155 www.arrivaliorbus.sk e-mail.: katarina.cajkova@arriva.sk

