
    

 

CANADA – MONTREAL 
APIMONDIA 2019 

 
 
TERMÍN:  7. – 13.9. 2019 (prílet 14.9. 2019) 
DĹŽKA POBYTU: 8 dní / 6 nocí 
POČET OSÔB:  20 osôb + 1 sprievodca 
DOPRAVA: Letecká spoločnosť Austrian Airlines (OS) na trase Viedeň (VIE) – Montreal (YUL) 

a späť. 
 
LETY:   OS073   07SEP   VIEYUL  1030 1325 

OS074   13SEP   YULVIE  1845 0845+1 

 
• časový posun -6 hod. 
• letecká spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu letových časov 

 

 
 
Hotel BONAVENTURE MONTRÉAL **** 
http://hotelbonaventure.com/en 
 

    
    
 
Hotel sa nachádza v centre mesta Montreal a je skutočnou mestskou oázou. Je prepojený s podzemným 
mestom, hlavnou stanicou a obchodnou štvrťou, starým Montrealom a hlavnými atrakciami. Nachádza sa na 
vrchných dvoch podlažiach Place Bonaventure, 17-podlažného obchodného a obchodného komplexu. 
 
Všetky izby v hoteli majú ergonomický pracovný priestor a bezplatné vysokorýchlostné pripojenie na internet. 
 
Vzdialenosť od Palais des congrès de Montréal cca 10 min. chôdzou.  

http://hotelbonaventure.com/en


    

 

Cena za dospelú osobu a pobyt v jednolôžkovej izbe:         3 499 EUR  
Cena za dospelú osobu a pobyt v dvojlôžkovej izbe:         2 569 EUR  
Cena za dospelú osobu a pobyt v trojlôžkovej izbe:         2 399 EUR  
 
V cene je vykalkulovaná izba Standard na báze room only. 
Doplatok za raňajky: 35 EUR/osoba/deň 
 
 
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 

• transfer Bratislava – letisko Schwechat – Bratislava 

• letecká doprava vrátane servisných poplatkov a 1 ks podpalubnej batožiny (1 ks á 23 kg) 

• vstupné víza - ETA 

• transfer letisko – hotel – letisko   

• ubytovanie na 6 nocí v izbe Standard 

• služby slovensky hovoriaceho delegáta počas celej doby 

• výlety (vrátane obedov, profesionálnych sprievodcov a sprepitného) 

• poistenie insolventnosti 
 

CENA NEZAHŔŇA: 

• vstupy na výstavu Apimondia 2019 

• cestovné poistenie 

• stravovanie mimo výletov 
 
 

NAVRHOVANÝ PROGRAM: 

7.9. – SOBOTA    
Transfer z Bratislavy na letisko Schwechat, odlet do Montealu. Po prílete transfer do hotela, ubytovanie, vlastný 
program. 
 
 
8.9. – NEDEĽA  
Apimondia – otváracia ceremónia, vlastný program 
 
 
9.9. – PONDELOK  
Apimondia – návsteva výstaviska, vlastný program 
 
 
10.9. – UTOROK – „Ochutnávka Montrealu“  
10:00 – 14:00 hod. 
 
Prehliadka mesta Montreal a jeho pamiatok s profesionálnym sprievodcom. Počas cesty budete mať možnosť 
spoznať rôzne časti mesta a  jeho obyvateľov. Prehliadka sa začne v starom Montréale s ochutnávkou miestnych  



    

 

špecialít ako sú napríklad údené mäsá, poutine (hranolky poliate roztopeným syrom), bagel a javorové 
produkty. Následne sa prejdete cez čínsku štvrť „Chinatown“, navštívite židovskú a portugalskú štvrť a aj kúsok 
Talianska – štvrť „Little Italy“. Prehliadka sa končí návštevou trhu „Jean Talon“ - najväčšieho vonkajšieho trhu v 
Severnej Amerike. Po návrate na hotel voľný program. 
 

 
 
 
 
11.9. – STREDA – „Botanická záhrada a Montreal Tower“ 
9:30 – 16:30 hod. 
 
Odchod z hotela o 9:30 hod. Návšteva botanickej záhrady „Jardin Botanique de Montréal“, ktorá je považovaná 
za jeden z mestských klenotov a uznávaná ako jedna z najväčších botanických záhrad na svete. Ponúka pestrý 
program podujatí, výstav a aktivít po celý rok. Svojou zbierkou 22 000 druhov rastlín a kultivarov, 10 výstavných 
skleníkov, pavilónom „Frédéric Back Tree“ a viac ako 20 tematickými záhradami rozloženými na ploche 75 
hektárov je tiež ideálnym miestom na vychutnanie čerstvého vzduchu a prírodných krás. Po prehliadke 
botanickej záhrany budete mať rýchly obed v miestnej reštaurácii. V popoludňajších hodinách si pozrite 
Montréal z vrcholu najvyššej šikmej veže na svete „Montreal Tower“, ktorá ponúka 360 ° panorámu a nádherný 
výhľad na mesto a jeho okolie (za priaznivého počasia až 80 kilometrov). Veža za jej panoramatický výhľad 
získala 3 Michelinove hviezdy, čo je najvyššie možné hodnotenie. Z vrcholu veže môžete vidieť napríklad štadión, 
terajší Biodôme, a rôzne iné budovy a ich neuveriteľné architektúry. Po návrate na hotel voľný program. 
 

   
 
 



    

 

 
12.9. – ŠTVRTOK – návšteva včelárne 
11:00 – 17:30 hod. 
 
Obed v miestnej reštaurácii. Po obede objavte nádherný bzučiaci svet včiel na našej včelej farme. Prehliadka 
vedená vášnivým včelárom bude obsahovať prezentáciu spoločnosti, otvorenie úľa u včelára, prehliadku dielňe 
na extrakciu medu a včelích produktov, návštevu medovaru a liehovaru a ochutnávky niektorých výrobkov. 
Prehliadka včelárne nie je privátna. Po návrate na hotel voľný program. 
 

 
 
 
 
13.9. – PIATOK 
Odchod z hotela, transfer na letisko, odlet do Viedne. Prílet do Viedne 14.9., transfer do Bratislavy. 
 
 
 

CENY VSTUPENIEK NA VÝSTAVU APIMONDIA 2019: 

DENNÝ VSTUP (kongres + výstava)   150 CAD /osoba (= 100 EUR) 
Zahŕňa vstup na výstavu a možnosť účasti na kongrese počas jedného konkrétneho dňa. 
 
ApiExpo DENNÝ VSTUP (výstava)   60 CAD/osoba (= 40 EUR) 
Zahŕňa vstup na výstavu počas jedného konkrétneho dňa. 
 
 
Uvedené ceny sú bez DPH. 
 
 
  



    

 

PODMIENKY VSTUPU DO KANADY 

• Cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate na územie SR 

• Víza – ETA 
 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 

• uvedená cena ja kalkulovaná pri minimálnom počte 20 účastníkov. Pri znížení počtu osôb sa cena môže 
zmeniť. 

• uvedenú cenu vieme garantovať do 19.6. 2019. 
• ceny CAD sú prepočítavané aktuálnym kurzom NBS ku dňu 13.6. 2019. 


