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Pokračujeme 

v investíciách, 

skvalitňujeme 

služby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 

ADVENTURE WORKS 

 
 

Naším cieľom je poskytnúť vám 

čo najkomplexnejšie a 

najúplnejšie plánovacie a 

cestovné služby, aby sme vám 

zabezpečili ideálny zážitok – 

vzrušujúci, pohodlný a 

bezstarostný pobyt. 

Bude nám potešením ukázať 

vám svet! 

 
 

 

pyramíd, kde uvidíte staroveké tajomstvá 

odhalené priamo pred vašimi očami! Naši 

špecialisti sa s vami podelia o rozsiahle 

znalosti egyptskej histórie a artefaktov pri 

prehliadke pradávnych divov, ako je 

Sfinga a pyramídy v Gize. 

V ponuke sú zájazdy v trvaní od 7 do 21 

dní a nocí, pričomvo všetkých pobytoch 

sú zahrnuté náklady na ubytovanie v 

hoteli, výlety a strava. Cena je od 1 000 

USD na osobu. 

KRÁSY TALIANSKA 

Uvidíte najväčšie krásy Talianska od 

šikmej veže  Pise až po Vatikán v Ríme. 

Navštívite Florenciu, Rím, Pisu a dediny 

na talianskom vidieku. Renomovaný 

lingvista vás dokonca naučí aj základy 

talianskeho jazyka. A k tomu ešte 

navštívite kuchársku školu, kde sa naučíte 

pripravovať pravé talianske lasagne! Salut! 

Cena je od 800 USD na osobu. 

OKOLO SVETA ZA 30 DNÍ 

Leťte zo Severnej Ameriky do Južnej 

Ameriky, kde navštívite nádherné 

brazílske pláže. Potom pokračujte 

Afrikou, kde okúsite exotické čaro 

Maroka, než sa vydáte do Egypta za 

prastarými tajomnými pyramídami v 

Gize. Navštívte staroveké miesta v 

Turecku a Grécku a potom sa vydajte do 

romantických ulíc Paríža. Potom okúste 

nočný život v Londýne. Po zastávke vo 

Fínsku sa prenesiete do Japonska a Indie a 

pokračujete do konečnej zastávky v 

Austrálii, kde spoznáte Veľkú útesovú 

bariéru. Uf!  

Všetky vaše náklady vrátane leteniek z 

New Yorku sú započítané do ceny tohto 

skvelého zájazdu, ktorého cena je od 8 

000 USD na osobu. 

 

 

ZÁŽITOK V RUSKU 

Preskúmajte najzaujímavejšie miesta v 

Rusku, mieste kultúrnych a historických 

krás. Navštívite Moskvu a Sankt 

Peterburg a na vlastné oči uvidíte miesta 

ako je Červené námestie, Kremeľ, 

Moskovská univerzita a ďalšie. Dozviete 

sa o histórii a ľuďoch, ktorí vytvorili toto 

pozoruhodné miesto. Cena je od 1 500 

USD na osobu (bez letenky). 

Cestovanie s kanceláriou 
Adventure Works bola tá 
najlepšia vec, ktorú som 
kedy urobila pre seba. 
Postarajú sa o každý detail a 
ja som mala skvelý zážitok! 

Adventure Works 
One Main Street 

Seattle , WA 75006 

Telefón (425) 555 0125 

Fax (425) 555 0145 

http://www.adventure-works.com/ 

 

 

PLAVÁREŇ  
investícia roka 
 
Petržalke sa darí uskutočňovať nevídaný 
projekt -  verejná plaváreň je investíciou 
samosprávy, ktorá vzniká vďaka 
kvalitnému hospodáreniu mestskej časti. 

Denná kapacita plavárne bude 640 
návštevníkov, svojím umiestnením je peši 
dostupná do 15 minút pre 9.500 bytov. 

Celkové náklady predstavujú 4,2 mil. eur 
bez DPH. Táto cena určená podľa 
rozpočtu je nemenná a je platná po celú 
dobu výstavby. 

12.700.000,- € 

ŠKOLSTVO 
investícia do vzdelávania = 
budúcnosti 
 
Bežná náklady na prevádzku, 
rekonštrukcie a opravy budov a areálov 
19 materských  a 11 základných škôl. 

Rozširovanie kapacít prestavbou 
nevyužitých priestorov, aj zriaďovaním 
elokovaných tried, rekonštrukciou 
zdevastovaných bývalých materských 
škôl 

160.000,- € 

920.000,- € 

CESTY 
viac na cesty, viac pre ľudí 
 
Obnova a oprava povrchov ciest, 
chodníkov, parkovísk je prioritou 
mestskej časti na tento rok. 

Zjednosmernením vytipovaných 
ulíc získajú obyvatelia ďalšie 
parkovacie miesta. 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY  
Solidarita s každým 
 

Starostlivosť a pomoc sociálne 
slabším rodinám, jednotlivcom, 
seniorom, prevádzka zariadení 
sociálnych služieb, denných centier, 
sociálnej výdajne. 

Poradenstvo, posudková činnosť, 
terénna práca. 

1.100.000,- € 

PROJEKTY  
cez projekty k úspechom 
 
Úspechu každého projektu 
predchádzajú náročné prípravy. Už 
niekoľkokrát Petržalka dokázala, že 
vie získať podporu z grantov či 
fondov – rekonštrukcia Námestia 
hraničiarov, digitalizácia Artkina, 
rekonštrukcia Vlasteneckého 
námestia. 

 

380.000,- € 

KULTÚRA A ŠPORT 
Petržalčan – človek 
spoločenský  
 
Prevádzka plavárne, revitalizácia 
športovísk, prevádzka a 
starostlivosť o 49 detských ihrísk - 
pätnásť z nich sme už vybavili 
gumenými rohožami a novými 
hracími prvkami. 

Naša knižnica má 10 pobočiek, 5 
pre deti a mládež, 4 pre dospelých 
a 1 s odbornou, umenovednou a 
cudzojazyčnou literatúrou. 

Kultúrne zariadenia Petržalky 
zabezpečujú programovú skladbu 
podľa požiadaviek a nárokov 
divákov všetkých vekových 
kategórií v dvoch kultúrnych 
domoch. 

2.000.000,- € 


