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Slovenská plavba a prístavy - lodná 
osobná doprava a.s. ako hlavný 
prevádzkovateľ lodnej osobnej 

dopravy na rieke Dunaj zabezpečuje 
pre vás širokú ponuku vyhliadkových 

plavieb, prepravu osôb na 
pravidelných a mimoriadnych 

linkách, ako aj eventy a plavby na 
objednávku v Bratislave a okolí.
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Devín
Bratislava
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Bratislava

CENA LÍSTKA

SPIATOČNÝ LÍSTOK
Dospelý € 15,00 
Dieťa 2-15 rokov € 10,00  
Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča  
bez nároku na miesto zdarma
Študenti, seniori (60+) € 13,50

JEDNOSMERNÝ LÍSTOK BRATISLAVA – DEVÍN

Dospelý € 13,00    
Dieťa 2-15 rokov € 9,00
Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča  
bez nároku na miesto zdarma
Študenti, seniori (60+) € 11,70

JEDNOSMERNÝ LÍSTOK DEVÍN – BRATISLAVA

Dospelý € 11,00    
Dieťa 2-15 rokov € 8,00
Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča  
bez nároku na miesto zdarma
Študenti, seniori (60+) € 9,90
Preprava bicykla € 2,00 

ŠPECIÁLNA PONUKA
(platí pri zakúpení lístka v cestovnej agentúre)

ŠKOLSKÉ SKUPINY (od 10 osôb)
Na každých 10 žiakov/študentov  

cestuje 1 osoba ako sprievod zdarma.

RODINNÝ LÍSTOK
Pri kúpe 2 dospelých lístkov cestuje  

1 dieťa do 15 rokov zdarma.

Devín

Dátum Dni v týždni

18.04. – 28.08. Denne okrem  
pondelka

29.08. – 25.10. So, Ne

Bratislava – Devín 
– Bratislava Linka I. Linka II.

Bratislava – odchod 10:00 14:30

Devín – príchod 11:30 16:00

Prestávka na Devíne  2 hod

Devín – odchod 13:30 18:00

Bratislava – príchod 14:00 18:30

Trvanie plavby
Bratislava - Devín 90 min.

Devín - Bratislava 30 min.

 BRATISLAVA 
 DEVÍN

 BRATISLAVA
Obľúbená plavba k hradu Devín a sútoku riek Dunaja a Moravy s prestáv-
kou na Devíne, ktorú možno využiť na návštevu starobylého hradu a záro-
veň sa potešiť jedným z najkrajších výhľadov v Bratislave na celé okolie a 
sútok riek Dunaj a Morava.

Hrad je postavený pri prastarých dunajských brodoch a je výraznou domi-
nantou krajiny. Má nepravidelný pôdorys prispôsobený tvaru hradného brala. 
Okrem zvyškov stredovekého hradu, základov stavieb z rímskej a veľkomorav-
skej doby ponúka možnosť prezrieť si stálu expozíciu v jaskynných priestoroch 
skalnatého brala. Počas sezóny sa na hrade konajú viaceré vystúpenia historic-
kých šermiarov a pod hradom nájdete bohatú ponuku atrakcií pre deti, prípad-
ne priestor pre rodinný piknik.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Počas 2 hodín státia možnosť objednať sprievodcovské služby pre ucelené  
kolektívy (od 10 osôb) na prehliadku hradu Devín (aj v cudzom jazyku). Cena  
a informácie v cestovnej agentúre.

PLAVBY VYHLIADKOVOU LOĎOU

Pri ucelených skupinách cestuje každá  
21. osoba zdarma.

Výber miesta:
Každý cestujúci ma nárok na voľný výber 
sedadla. Rezervácia sedadiel nie je možná.

Upozornenie pre cestujúcich: 
Odporúčame rezerváciu lístkov vopred, pri 
rezerváciách nad 10 osôb je nutná písomná 
rezervácia. Nástup na loď je možný 15 minút 
pred odchodom lode.

Nástup na loď: 
Osobný prístav,  
Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Informácie:
V cestovnej agentúre.

http://airmail.calendar/2020-04-18 12:00:00 SEL%C4%8C
http://airmail.calendar/2020-08-29 12:00:00 SEL%C4%8C
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Trvanie plavby
45 min.

Odchody  
lodí

18.04. – 31.05.
St, Št, Pi So, Ne 

Osobný  
prístav

  09:30* –

11:00 11:00

13:30 –

15:30 –

Odchody  
lodí

01.06. – 28.08.
Po Ut St, Št, Pi So, Ne 

Osobný  
prístav

– –   09:30* –

11:00 11:00 11:00 11:00

– 13:30 13:30 12:30

– – 15:30 15:30

Odchody  
lodí

29.08. – 25.10.
So, Ne 

Osobný  
prístav 11:00

* Mimoriadna plavba Bratislavský okruh sa uskutoč-
ní pri minimálnom počte 40 platiacich osôb, a to len na 
objednávku prijatú najneskôr do 48 hodín pred plavbou.

Plavby sa uskutočnia aj počas štátnych sviatkov:  
1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9. o 11:00 hod.

ŠPECIÁLNA PONUKA
(platí pri zakúpení lístka v cestovnej agentúre)

ŠKOLSKÉ SKUPINY (od 10 osôb)
Na každých 10 žiakov/študentov cestuje 1 osoba ako sprievod zdarma.

RODINNÝ LÍSTOK
Pri kúpe 2 dospelých lístkov cestuje 1 dieťa do 15 rokov zdarma.

 BRATISLAVSKÝ  
 OKRUH

Panoramatická plavba popod bratislavské mosty s nezvyčajnými pohľad-
mi na mesto z paluby vyhliadkovej lode. Najprv sa budete môcť pokochať 
výhľadom na historickú časť Bratislavy, jej nábrežie a Bratislavský hrad. 
Potom plavba pokračuje popod most SNP (most bez podpier zavesený na 
asymetrickom pylóne), ktorý je jednou z hlavných dominánt mesta až po 
most Lafranconi, kde sa loď otáča. Na pravom brehu Dunaja upúta Sad 
Janka Kráľa a na záver si môžete vychutnať, v úseku medzi renovovaným 
Starým mostom a Mostom Apollo, výhľad na obe strany Dunaja.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
2-hodinová pešia prehliadka mesta s možnosťou objednať sprievodcovské 
služby (aj v cudzom jazyku) pre ucelené kolektívy od 10 osôb. Cena a informácie 
v cestovnej agentúre.

PLAVBY VYHLIADKOVOU LOĎOU

Bratislava, Národné divadlo

CENA LÍSTKA

Dospelý € 8,00 
Dieťa 2-15 rokov € 5,00  
Dieťa do 2 rokov v sprievode rodiča  
bez nároku na miesto zdarma
Študenti, ZŤP, seniori (+60) € 7,20
Preprava bicykla € 2,00  
Pes € 3,00

Výber miesta:
Každý cestujúci ma nárok na voľný výber 
sedadla. Rezervácia sedadiel nie je možná.

Upozornenie pre cestujúcich: 
Odporúčame rezerváciu lístkov vopred, pri 
rezerváciách nad 10 osôb je nutná písomná 
rezervácia. Nástup na loď je možný 15 minút 
pred odchodom lode.

Nástup na loď: 
Osobný prístav,  
Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Informácie:
V cestovnej agentúre.

Bratislava, Nový most

http://airmail.calendar/2020-04-01 12:00:00 SEL%C4%8C
http://airmail.calendar/2020-06-01 12:00:00 SEL%C4%8C
http://airmail.calendar/2020-08-29 12:00:00 SEL%C4%8C


6 7www.lod.skwww.lod.sk

 BRATISLAVA 
 ČUNOVO / DANUBIANA

 BRATISLAVA
Čunovo ponúka okrem zážitku z plavby aj možnosť návštevy galérie Danu-
biana Meulensteen Art Museum. Ide o jedno z najmladších múzeí moderného 
umenia. Rieka Dunaj mu prepožičala svoje meno a to ostatné je výsledkom 
nadšenia a iniciatívy holandského zberateľa a podporovateľa umenia Gerarda 
H. Meulensteena a slovenského galeristu Vincenta Polakoviča. 
Budova je umiestnená na atraktívnom mieste na Dunaji, na poloostrove  
vbiehajúcom do vodnej nádrže Gabčíkovo. Veľkolepý kontrast čírej vodnej hla-
diny, vysokej oblohy a nekonečných brehov hrádze vytvárajú rámec pôsobivej 
architektúry. V galérii sa striedajú prehliadky popredných svetových umelcov, 
na prízemí je predajná galéria súčasného umenia. Vonkajší park o rozlohe  
8 000 m2 dáva možnosť prezentácie sochárskych diel a príjemným prechádz-
kam.

PLAVBY VYHLIADKOVOU LOĎOU CENA LÍSTKA

Čunovo/Danubiana (vrátane vstupu do múzea)

SPIATOČNÝ LÍSTOK 

Dospelý € 16,00 
Dieťa 2-15 rokov € 10,00
Študenti, ZŤP, seniori (+60) € 14,40

JEDNOSMERNÝ LÍSTOK 

Dospelý € 13,00 
Dieťa 2-15 rokov € 8,00 
Študenti, ZŤP, seniori (+60) € 11,70  

Výber miesta:
Každý cestujúci ma nárok na voľný výber 
sedadla. Rezervácia sedadiel nie je možná.

Upozornenie pre cestujúcich: 
Odporúčame rezerváciu lístkov vopred, pri 
rezerváciách nad 10 osôb je nutná písomná 
rezervácia. Nástup na loď je možný 15 minút 
pred odchodom lode.

Nástup na loď: 
Osobný prístav,  
Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Informácie:
V cestovnej agentúre.

Odchody lodí
18.04. – 25.10.

So
Bratislava – odchod 13:00

Čunovo – príchod 14:00

prestávka v Čunove 14:00 – 16:00

Čunovo – odchod 16:00

Bratislava – príchod 17:30

Plavby sa uskutočnia aj počas štátnych sviatkov:  
1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9.

Trvanie plavby
Bratislava – Čunovo 1 h

Čunovo – Bratislava 1 h 30 min.
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 BRATISLAVA 
 ČILISTOV

 BRATISLAVA
Čilistov – ešte viac času na zábavu, aktívny odpočinok a relax pri vode.
Priestoru na všetky aktivity je tu dostatok. Park s rozlohou 18 ha ponúka  
širokú paletu možností stráviť príjemný deň v prírode. Zo športových 
aktivít je na výber volejbal, futbal, bedminton, stolný tenis, petangue  
a člnkovanie.

Aktívny program môžete vymeniť aj za pokojný piknik s rodinou, alebo len tak 
oddychovať a vychutnávať slnečné lúče, či ochladiť sa vo vodách jazera lagúny, 
ktorý je cez lávku spojený s plážou, kde sa pravidelne konajú rôzne podujatia 
a súťaže.

Môžete navštíviť hotelovú reštauráciu a pochutnať si na čerstvých rybacích 
špecialitách.

Milovníci cykloturistiky môžu využiť len jednosmernú plavbu a po hrádzi pri  
Dunaji sa vrátiť do Bratislavy. Na cyklotrase nájdu množstvo zaujímavých 
miest, kultúrnych a historických pamiatok.

V areáli môžete stráviť celý deň a domov sa dostanete opäť pohodlne loďou, už 
príjemne zrelaxovaní.

PLAVBY VYHLIADKOVOU LOĎOU CENA LÍSTKA

Čilistov (vrátane vybraných aktivít)*

SPIATOČNÝ LÍSTOK 
Dospelý € 17,00 
Dieťa 2-15 rokov € 12,00 
Študenti, ZŤP, seniori (+60) € 15,30

JEDNOSMERNÝ LÍSTOK 
Dospelý € 15,00 
Dieťa 2-15 rokov € 10,00 
Študenti, ZŤP, seniori (+60) € 13,50  
Preprava bicykla  € 02,00

Výber miesta:
Každý cestujúci ma nárok na voľný výber sedadla. 
Rezervácia sedadiel nie je možná.

Upozornenie pre cestujúcich: 
Odporúčame rezerváciu lístkov vopred, pri 
rezerváciách nad 10 osôb je nutná písomná 
rezervácia. Nástup na loď je možný 15 minút 
pred odchodom lode.

Nástup na loď: 
Osobný prístav,  
Fajnorovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Informácie:
V cestovnej agentúre.

Odchody lodí 19.04. – 25.10.
Ne

Bratislava – odchod 10:00

Čilistov – príchod 11:15

prestávka v Čilistove* 11:15 – 14:15

Čilistov – odchod 14:15

Bratislava – príchod 16:15

* Pobyt na pláži Micri Ammos (v cene ležadlo, slnečník), 
člnkovanie, beach volejbal, futbal, bedminton, stolný te-
nis, petanque, mini ZOO, 15% zľava na konzumáciu v ho-
teli, služby detského animátora počas pobytu v Čilistove

Trvanie plavby
Bratislava – Čilistov 1 h 15 min.

Čilistov – Bratislava 1 h 45 min.

http://airmail.calendar/2020-04-19 12:00:00 SEL%C4%8C
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Informácie o skladbe menu nájdete na našej 
webovej stránke www.lod.sk, alebo v cestov-
nej agentúre.

Cena na osobu zahŕňa plavbu, nápoj na uvíta-
nie a menu. 

Plavby sa uskutočnia pri minimálnom počte 
30 pasažierov.

PROGRAM
PRÍCHOD NA LOĎ PLAVBA KOTVENIE V PRÍSTAVE

18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 h
(v termíne 23.06., 07.07., 21.07., 11.08.a 25.08. 
je kotvenie v čase 19:00 – 20:00 a 21:00 – 22:00 h)

19:00 – 20:00 h
(v termíne 23.06., 07.07., 21.07.,11.08. a 25.08. 
je plavba v čase 20:00 – 21:00 h)

od 18:00 h, welcome drink
(v termíne 23.06., 07.07., 21.07., 11.08.a 25.08.
je príchod na loď od 19:00 h)

VEČERA NA DUNAJI
PLAVBY NA OBJEDNÁVKU

Vychutnajte si nevšedný zážitok na plavbe popod bratislavské mosty. Za sprievodu 
tónov živej hudby na vás čaká chutná večera a atmosféra Starého Mesta, pekné vý-
hľady na večernú panorámu Bratislavského hradu a podhradia.
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Termín Deň Téma Čas Plavba Kotvenie Cena 
€ / osoba

14.02. štvrtok Valentínska plavba 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

20.03. piatok Vítanie jari 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

21.04. utorok Jarný špeciál 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

12.05. utorok Špargľové hody 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

09.06. utorok Gastro špeciál 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

23.06. utorok Exotika na Dunaji 19:00 – 22:00 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 a 21:00 – 22:00 39,00

07.07. utorok Bufet à la Chef – Tourist špeciál 19:00 – 22:00 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 a 21:00 – 22:00 33,00

21.07. utorok Danubius ochutnávka 19:00 – 22:00 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 a 21:00 – 22:00 39,00

11.08. utorok Bufet à la Chef – Tourist špeciál 19:00 – 22:00 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 a 21:00 – 22:00 33,00

25.08. utorok Danubius ochutnávka 19:00 – 22:00 20:00 – 21:00 19:00 – 20:00 a 21:00 – 22:00 39,00

08.09. utorok Babie leto 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

22.09. utorok Sedliacke hody 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

06.10. utorok Husacie hody 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

20.10. utorok Husacie hody 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

31.10. sobota Halloween 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

10.11. utorok Husacie hody 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

08.12. utorok Adventný špeciál 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 39,00

31.12. štvrtok Silvester 18:00 – 02:00 19:00 – 20:00  
+ 23:00 – 24:00

18:00 – 19:00 a 21:00 – 23:00  
a 24:00 – 02:00 149,00

Pozn.: SPaP – LOD, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky Lodného cestovného poriadku 2020.

http://airmail.calendar/2019-01-10 12:00:00 SE%C4%8C
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PROGRAM
PRÍCHOD NA LOĎ
od 18:00 h
(v termíne 31.05. príchod na loď o 14:00)

PLAVBA
19:00 – 20:00 h
(v termíne 31.05. je plavba v čase 15:00 – 16:00)

KOTVENIE V PRÍSTAVE
18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 h
(v termíne 31.05. je kotvenie v čase 14:00 – 15:00 
a 16:00 – 17:00 h)

PROGRAM
PRÍCHOD NA LOĎ
od 11:00 h

PLAVBA
12:00 – 13:00 h

KOTVENIE V PRÍSTAVE
11:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 h

TERMÍNY

05.07., 19.07., 09.08., 23.08.

Dospelý € 33,00 
Dieťa 3 – 9 rokov € 24,00
Dieťa do 3 rokov zdarma

Termín Deň Téma Čas Plavba Kotvenie Cena 
€ / osoba

30.04.

št
vr

to
k

Ukitas 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 
a 20:00 – 21:00 27,00

21.05. Bratislava Hot Serenaders 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 
a 20:00 – 21:00 59,00

31.05. Deň detí na lodi 14:00 – 17:00 15:00 – 16:00 14:00 – 15:00 
a 16:00 – 17:00 39,00

16.07. Rock pop – The Breakers 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 
a 20:00 – 21:00 33,00

20.08. Latino party 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 
a 20:00 – 21:00 35,00

24.09. Country večer – Allan Mikušek 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 
a 20:00 – 21:00 39,00

22.10. Oldies party – The Breakers 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00 
a 20:00 – 21:00 33,00

19.11. Jazzový večer – Adriena Bartošová 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00  
a 20:00 – 21:00 36,00

17.12. Adventný koncert 18:00 – 21:00 19:00 – 20:00 18:00 – 19:00  
a 20:00 – 21:00 35,00

Pozn.: Plavby sa uskutočnia pri minimálnom počte 90 pasažierov. SPaP – LOD, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu cien,  
termínov a programov vzhľadom na fakty, ktoré neboli známe v čase uzávierky Lodného cestovného poriadku 2020.

HUDOBNÉ PLAVBY BRUNCH
PLAVBY NA OBJEDNÁVKU PLAVBY NA OBJEDNÁVKU

Plavba spojená s  hudbou – nezabudnuteľný zážitok pre všetky vekové kategórie. Na 
lodi sa zabaví každý. Spríjemnite si večer, započúvajte sa do tónov živej hudby, dajte si 
svoj obľúbený drink a vychutnajte si pohľady na panorámu Bratislavy z inej perspektívy.  
Počas našich hudobných plavieb atmosféru dotvoria rôzne žánre. Nezabudli sme ani na  
deti – veselé popoludnie strávia v spoločnosti ich obľúbeného umelca.

Doprajte si oddych, dlhší spánok, varenie nechajte na našich kuchárov, poďte sa 
plaviť a vychutnajte si nedeľný brunch. 

Brunch je veľmi milé spoločenské podujatie sprevádzané dobrou náladou, ktoré plnohod-
notne nahradí raňajky a zároveň aj obed. Slovo brunch je spojením dvoch slov z anglického 
originálu breakfast/raňajky/ a lunch/ obed. Ide o kombináciu neskorých raňajok a skorého 
obeda, alebo spojenie sýtejších raňajok s ľahším obedom. Zoberte rodinu – o deti sa Vám 
postará náš animátor , alebo príďte s priateľmi, či s partnerom.

Na palube Vás čaká bohatý bufet so špecialitami šéfkuchára, oddajte sa sladkému pocitu 
nedeľného voľna a kochajte sa panorámou Starého mesta, dunajského nábrežia a užite si 
plavbu popod bratislavské mosty.
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PROGRAM
PRÍCHOD NA LOĎ
od 18:00 h

PLAVBA
19:00 – 20:00 h

KOTVENIE V PRÍSTAVE
18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 h

TERMÍN

16.10.

Dospelý € 45,00 

PROGRAM
PRÍCHOD NA LOĎ
od 18:00 h

PLAVBA
19:00 – 20:00 h

KOTVENIE V PRÍSTAVE
18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 h

TERMÍN

18.09.

Dospelý € 45,00 
(Cena zahŕňa 3 x žetón na degustáciu piva  
z lokálnych pivovarov)

VÍNNY ŠPECIÁLPIVNÝ ŠPECIÁL
PLAVBY NA OBJEDNÁVKUPLAVBY NA OBJEDNÁVKU

Harmónia chuti vína a jedla na lodi Harmónia. Vždy sa k dobrému jedlu podáva kva-
litné víno. Práve vďaka správne zvolenému vínu je možné premeniť bežné jedlo na 
nezabudnuteľný gurmánsky zážitok a podčiarknuť jeho chuť.

Každý človek vníma vône a chute rozlične. Môže byť mimoriadne citlivý na určité zmys-
ly ako je sladkosť, kyslosť, slanosť, horkosť. Chuťové poháriky  rozpoznávajú tisíce chutí  
a preto vnímanie kombinácie určitého pokrmu s vínom bude u každého individuálna. Poď-
te sa plaviť, nebojte sa a skúšajte, fantázii sa medze nekladú. Čaká Vás hodinová plavba  
s výhľadom na večernú Bratislavu, trojchodová servírovaná večera pripravená našim skú-
seným šéfkuchárom. Ku každému chodu vhodne vybrané víno pri dodržaní aromatickej 
intenzity pokrmu. Každé snúbenie jedla a vína Vás posunie k ďalšiemu poznaniu nových 
chutí. Zoberte so sebou priateľov, aby ste mali možnosť porovnať svoje pocity.

Nechajte sa   unášať vlnami Dunaja a  budete si užívať nezvyčajné pohľady na mesto  
z paluby z vyhliadkovej lode pri  okružnej plavbe Bratislavou.  Plavba, ktorá poteší kaž-
dého milovníka piva. Bohatý bufet - príprava špecialít na grile na hornej palube , ktoré    
neodmysliteľne   patria ku konzumácii piva, ochutnávka troch druhov pív z  lokálneho  
pivovaru ,k  tomu veselá nálada –zlatistý či tmavý mok, to je príjemne strávený čas na 
palube lode s partiou priateľov.
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• Kapacita  našich lodí  až pre 300 ľudí
• Právne platný obrad na lodi
•  Catering podľa želania  

(občerstvenie pri príchode, slávnostná  
večera, večerný raut: teplý, studený  
buffet, svadobná torta a zákusky, nápoje)

• Dekorácia priestorov
• Preprava do vybranej destinácie
• Parkovanie v prístave
• Party na lodi
• Svadobný program

•  prenájom priestorov do 10 hodín vrátane 
plavby

•  1 hodinová plavba popod bratislavské 
mosty

•  základná technika  
(dataprojektor, plátno alebo LCD TV)

•  welcome drink 
Sekt Hubert suché 0,1 l

•  Večera formou 3 chodového menu  
a polnočná kapustnica

•  nápojový balík  
(1x minerálka, nealko nápoj 0,5 l / osoba,  
1x káva/čaj, 0,2 l víno Chateau Topoľčianky)

€ 61,00 / osoba s DPH

*minimálny počet osôb na akciu je 70.S pohodlnou loďou, 
profesionálnou posádkou 
a obsluhou Vás vždy čaká 
krásny a nezabudnuteľný 
zážitok!

A budú spolu šťastní  
až na veky...

STUŽKOVÁSVADBA
PLAVBY NA OBJEDNÁVKUPLAVBY NA OBJEDNÁVKU

Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je  
jedinečnou príležitosťou na ktorej sa v rovnakom čase, na rovnakom mieste stretávajú  
žiaci, ich rodičia, učitelia a ďalší pozvaní hostia.

Stužková – to je oslava začiatku aj konca jednej etapy v živote, prejav  mladosti, nadšenie 
aj radosť z budúcnosti. Ak máte chuť zažiť niečo netradičné –ponúkame neopakovateľné 
momenty, čarovnú atmosféru spojenú s plavbou počas slávnosti.
 
V kombinácii s profesionálnymi cateringovými službami na najvyššej úrovni bude Vaša 
stužková ešte výnimočnejšia.

KAPACITA LODE HARMÓNIA
Banquet sedenie – max.kapacita 120 osôb (12 x okrúhly stôl po 10 osôb)
Reštauračné sedenie – max. kapacita 144 osôb (24 x reštauračný stôl pre 6 osôb)

Doprajte si luxus výnimočnosti, vyplávajte v ústrety spoločnému životu a prežite svoj ne-
zabudnuteľný svadobný deň na lodi. Svadba na lodi spĺňa všetko, čo sa od tejto výnimoč-
nej udalosti očakáva: romantiku, súkromie, komfortné zázemie a predovšetkým pocit 
jedinečnosti.

Poskytujeme individuálny prístup a kompletný svadobný servis. Vaša svadba bude neza-
budnuteľná nielen pre Vás, ale aj pre Vašu rodinu a priateľov.
Zabezpečíme pre Vás komplexné služby a realizáciu svadby podľa Vašich predstáv. Vždy 
spolu detailne konzultujeme Vaše plány. Spolu s Vami naplánujeme trasu plavby a kotve-
nie lode, poradíme Vám pri zostavovaní jedálneho lístka a výbere doplnkového progra-
mu, hudobnej produkcie alebo dekorácie priestorov.

BALÍK STUŽKOVÁ HARMÓNIA:

Banquet sedenie Reštauračné sedenie
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Typ
sedenia

Banquet 
sedenie

Reštauračné 
sedenie Recepcia Školské 

sedenie
Divadelné 

sedenie U Shape Geneva / 
Boardroom

Spodná
paluba 150 osôb 150 osôb 220 osôb 102 osôb 200 osôb 72 osôb 78 osôb

Horná
paluba 100 osôb 100 osôb 150 osôb – 150 osôb – –

EVENTY KONFERENCIE BUSINESS RAŇAJKY

Banquet sedenie  kapacita 150 osôb: 15 x okrúhly stôl po 10 osôb, tanečný parket + bufetové stoly (horná paluba)
Reštauračné sedenie  kapacita 150 osôb : 25 x reštauračný stôl pre 6 osôb, tanečný parket + bufetové stoly (horná paluba)
Recepcia  36 x stand by stôl + tanečný parket + bufetové stoly
Školské sedenie  kapacita 100 osôb : 34x konferenčný stôl pre 3 osôb + coffee breakové stoly (spodná paluba pred barom) + bufetové stoly +stand by stoly (horná paluba)
Divadelné sedenie  kapacita 200 osôb : 200 osôb divadlo + coffee breakové stoly (spodná paluba pred barom ), bufetové stoly + stand by stoly (horná paluba)
U shape sedenie  kapacita 72 osôb : 24x stôl spolu do U + coffee breakové stoly (spodná paluba),bufetové  stoly + stand by stoly (horná paluba)
Geneva/Boardroom sedenie  kapacita 76 osôb : 24x stôl spolu do O + coffee breakové stoly (spodná paluba) + bufetové stoly + stand by stoly (horná paluba)

Rozmer konferenčnej časti je 7,6 x 23 m

NAJLEPŠIE EVENTY SÚ NA DUNAJILOĎ HARMÓNIA
Plavby loďou počas Vášho eventu spravia  
z Vašej akcie nezabudnuteľný zážitok. V kom-
binácii s profesionálnymi cateringovými služ-
bami na najvyššej úrovni bude Váš event ešte 
výnimočnejší.

Každú Vašu požiadavku pripravíme a zrealizu-
jeme na mieru. Spolu s vami naplánujeme tra-
su plavby a kotvenie lode, poradíme Vám pri  
zostavovaní menu, výbere doplnkového 
programu, hudobnej produkcie, alebo rôz-
nych vystúpení.

Nezabúdame na širokú ponuka konferenč-
ných balíkov, cateringu, coffee breakov, nápo-
jových balíkov.

Jednoducho nás inšpirujte – prípravu a reali-
záciu už nechajte na nás. Vy sa len zúčastníte.

Loď Harmónia – najväčšia eventová loď pod slovenskou vlajkou na Dunaji, ktorá  
svojou variabilitou dokáže vyhovieť Vašim požiadavkám na jedinečný event a disponu-
je unikátnym priestorom na usporiadanie rôznych spoločenských podujatí (firemné  
akcie, prezentácie, teambuildingy, oslavy, vianočné večierky, recepcie, rauty, bankety,  
business raňajky)

KAPACITA LODE HARMÓNIA
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REŠTAURAČNÁ LOĎ ŽILINAPLAVBY PRE KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ
Reštauračná loď ŽILINA sa stane výnimočnou súčasťou  podujatia pre menšiu skupinu ľudí, ktoré organizujete pre Vašich partnerov, 
klientov, či rodinu. Môžete si vybrať ľubovoľný termín a cieľ plavby počas celého roka/rauty, bankety, recepcie, rodinné oslavy, roz-
lúčky so slobodou, svadby, firemné akcie, teambuildingy a  pre najmenších detské oslavy/.

Okrem originality priestoru ponúkame našu kreativitu pri zostavovaní programu na Vaše podujatie  a najvhodnejšiu zostavu menu.
Ak hľadáte originálny priestor – obráťte sa nás – využívame dlhoročné skúsenosti pri organizovaní rôznych podujatí.

Na palubách našich lodí máte možnosť usporiadať rôzne spolo-
čenské podujatia (firemná akcie, prezentácie, teambuildingy, 
oslavy, vianočné večierky, slávnostné recepcie, rauty, bankety, 
či rodinné oslavy, životné jubileá, detské oslavy, krsty, promócie 
a svadby).

NAŠA FLOTILA
Pod našou vlajkou pláva eventová loď Harmónia (do 400 miest),  
dve vyhliadkové lode PREŠOV (220 miest) a MARTIN (160 miest)  
a reštauračná loď ŽILINA (120 miest).

INFORMÁCIE +421 2 52 932 226, +421 903 615 830, +421 910 312 797   |   E-mail: charter@lod.sk, travel@lod.sk

EVENTOVÁ LOĎ  
Jedinečný priestor na event
Najväčšia eventová loď pod slovenskou vlajkou 
na Dunaji, ktorá svojou variabilitou dokáže vy-
hovieť Vašim požiadavkám na jedinečný event 
a  disponuje unikátnym priestorom na usporia-
danie rôznych spoločenských podujatí (firemné 
akcie, prezentácie, teambuildingy, oslavy, via-
nočné večierky, recepcie, rauty, bankety, busi-
ness raňajky)

VYHLIADKOVÉ LODE   
Vychutnajte si panorámu Dunaja
Vyhliadkové lode majú 2 paluby, ktoré umož-
ňujú jedinečný a nerušený výhľad na okolitú 
krajinu. Na uzavretých spodných palubách sú 
panoramatické okná, vďaka ktorým je vyhliad-
ka aj v prípade nepriaznivého počasia stále 
atraktívna. Horné paluby sú otvorené, ale ponú-
kajú možnosť prekrytia. Loď dosahuje rýchlosť  
20 km/h.

REŠTAURAČNÁ LOĎ  
Plavby počas celého roka
Reštauračná loď je rozdelená na dve uzavreté 
paluby. Na hlavnej spodnej palube sa nachádza 
bar a k dispozícii je aj salónik v prednej časti lode. 
Horná paluba prechádza do otvorenej terasy. 
Možnosť vybrať si ľubovoľný termín a cieľ plav-
by počas celého roka. Loď dosahuje rýchlosť  
20 km/h.
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• Cestovná agentúra - predaj  
a rezervácia lístkov, prenájom lodí

• Catering a sprievodné programy
• Parkovisko pre autá a autobusy  

priamo v areáli (spoplatnené)
• Reštaurácia, kaviareň, obchod  

so suvenírmi

Pre viac informácií o plavbách, programoch a ďalších produktoch a službách volajte   
+421 2 52 932 226  alebo píšte na travel@lod.sk, charter@lod.sk

CENTRUM MESTA  
BRATISLAVA

BRATISLAVSKÝ
HRAD

MOST SNP

naše pontóny

OSOBNÝ PRÍSTAV BRATISLAVA

REZERVÁCIE / INFORMÁCIE

Lístky na plavby je možné rezervovať a zakúpiť 
vopred v cestovnej agentúre SPaP-LOD na Faj-
norovom nábreží alebo online prostredníctvom 
webovej stránky www.lod.sk.

ZĽAVA  

10% 
NA LÍSTKY ZAKÚPENÉ

ONLINE

OSOBNÝ
PRÍSTAV

STARÝ MOST

EUROVEA
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ  
A PREPRAVNÉ PODMIENKY 2020
REZERVÁCIA LÍSTKOV
Lístky si môžete rezervovať v cestovnej agentúre  
SPaP-LOD, a.s. v budove osobného prístavu počas otvá- 
racích hodín zverejnených na www.lod.sk, osobne alebo te-
lefonicky na čísle +421 2 52 932 226, prípadne u zmluvného 
predajcu. Rezervácie na programy prijímame najneskôr do 
48 hodín pred plavbou.

PLATNOSŤ REZERVÁCIE
Platnosť rezervácie je 72 hodín od nahlásenia. Do 72 
hodín je potrebné poslať záväzne písomnú objednáv-
ku (pri skupinách od 10 osôb) alebo rezerváciu vyplatiť. 
Vyplatením rezervácie alebo zaslaním písomnej ob-
jednávky objednávateľ / cestujúci vyjadruje súhlas so  
Všeobecnými prepravnými a obchodnými podmienka-
mi SPaP-LOD, a.s. Všetky rezervácie lístkov sa rušia naj- 
neskôr 30 minút pred začiatkom plavby. Kapitán lode ako aj 
oprávnený zamestnanec SPaP-LOD, a.s. má právo odmiet-
nuť prepravu osôb v prípade nedostatku miesta.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Cestovné lístky je možné zakúpiť:

1.  Bez rezervácie osobne v cestovnej agentúre  
SPaP-LOD, a.s. Nárok na vydanie cestovného lístka  
v pokladni zaniká 15 minút pred odchodom lode.

2.  Na základe rezervácie osobne v cestovnej agentúre SPaP-
LOD, a.s. Zakúpenie rezervovaných lístkov je možné naj-
neskôr do 30 minút pred odchodom lode. Nezakúpené 
rezervácie expirujú najneskôr 30 minút pred odchodom 
lode, ak nie je na potvrdení rezervácie uvedené inak. Plat-
ba za lístky je možná v hotovosti, platobnými kartami VISA, 
EC/MC, Maestro.

3.  Online na www.lod.sk.

4.  Prevodom na bankový účet SPaP-LOD, a.s. na základe zá-
lohovej faktúry. Pri skupinách od 10 osôb spolu s prijatím 
záväznej objednávky obdrží objednávateľ /cestujúci zálo-
hovú faktúru.

5.  Za vyhradených podmienok na palube lode po predošlej 
rezervácii u prepravcu.

ZĽAVY A ŠPECIÁLNE PONUKY
Zľavy a špeciálne ponuky na jednotlivé plavby sú uvedené 
v cestovnom poriadku pri každej plavbe. Nie je možné ich 
kombinovať. Zľavy nie je možné poskytnúť na už vystavený 
cestovný lístok / poukaz / palubný lístok.

ZMENA TERMÍNU PLAVBY
Zmena termínu plavby zo strany objednávateľa/cestujúceho 
po obdržaní písomnej objednávky alebo pri zakúpených líst-
koch je možná za poplatok:

•  Vyhliadkové plavby: pri zmene termínu plavby najne-
skôr do 1 hodiny pred odchodom lode za poplatok  
€ 2,00 / osoba, v kratšom čase zmena nie je povolená.

CESTOVNÝ LÍSTOK / POUKAZ / PALUBNÝ LÍSTOK
Cestovný lístok je možné použiť len na linku alebo plav-
bu, na ktorú bol vystavený. Cestujúci je povinný mať 
pri sebe cestovný lístok po celý čas plavby až do opus-
tenia prístaviska. Ak sa cestujúci nemôže preukázať 
platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné podľa 
cenníka + pokutu vo výške plného cestovného. Kúpou cestov-
ného lístka cestujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými  
a prepravnými podmienkami.

STORNO PODMIENKY
Vyhliadkové plavby:
A)  Pre jednotlivcov (do 10 osôb). Ak cestujúci vráti osobne 

cestovný lístok hodinu a viac pred odchodom lode, má 
právo po odpočítaní 25% storno poplatku na vrátenie 
cestovného. Ak cestujúci vráti cestovný lístok v čase krat-
šom ako hodina alebo nenastúpi na plavbu, nemá nárok 
na náhradu cestovného.

B) Pre skupiny (od 10 osôb) storno poplatok:
 •  odstúpenie do 30 dní pred začiatkom plavby bez 

poplatku
 •  odstúpenie 30 - 15 dní pred začiatkom plavby 30%
 •  odstúpenie 14 - 9 dní pred začiatkom plavby 50%
 •  odstúpenie 8 - 3 dni pred začiatkom plavby 75%
 •  odstúpenie 2 dni a menej pred začiatkom plavby 100%
 •  nenastúpenie na plavbu 100%

Úprava počtu osôb v skupine:  
Storno poplatok:

•  do 3 dní pred začiatkom plavby:
 - zníženie počtu do 5 osôb bez poplatku
 - každá ďalšia osoba 50%
•  3 dni a menej pred začiatkom plavby 100%

Storno musí byť podané písomne a za dátum platnosti stor-
na sa pokladá dátum doručenia. Cestovné lístky zakúpené 
cez internet nie je možné stornovať a cestovné je nevratné, 
s výnimkou prípadov uvedených vo všeobecných preprav-
ných podmienkach (Vyššia moc). Refundáciu cestovných 
lístkov zakúpených u zmluvných predajcov SPaP-LOD, a.s. 
si treba nárokovať v mieste zakúpenia lístka. Refundácia je 
možná len pri predložení cestovného lístka a daňového do-
kladu o jeho kúpe.

PREPRAVA
a/  Batožina: cestujúci má právo zobrať si so sebou bez-

platne ľahko prenosné veci, ak tomu nebránia osobitné 
predpisy a ak tieto veci nemôžu poškodiť plavidlo či jeho 
zariadenie, alebo ohroziť ostatných cestujúcich. Na vy-
hliadkovú loď max. do hmotnosti 25 kg. Za každý kg nad 
stanovené limity zaplatí cestujúci dopravcovi  poplatok € 
1.

b/  Bicykel: prepravovať ich možno len pri neúplnom obsa-
dení plavidla za poplatok, rezervácia nutná.

c/  Zvieratá: preprava psov je povolená za vymedzených 
podmienok a za poplatok € 3. Preprava vodiaceho psa 
pre nevidiacich je bezplatná. Dopravca si vyhradzuje prá-
vo odmietnuť prepravu psa. Cestujúci je povinný prepra-
vu psa nahlásiť spolu s rezerváciou plavby. Pes musí mať 
košík a byť na vôdzke, v medzinárodnej doprave platné 
dokumenty.

d/  Cestujúci so zníženou pohyblivosťou: cestujúci so 
zníženou pohyblivosťou sú prepravovaní za rovnakých 
podmienok ako ostatní cestujúci. V prípade potreby oso-
bitnej starostlivosti o osoby so zníženou pohyblivosťou 
pri nástupe, či výstupe z lode, je nutné informovať pra-
covníkov cestovnej agentúry pri rezervácii plavby resp. 
pred kúpou lístka.

e/  Cestujúci na invalidnom vozíku: lode a nástupiš-
tia SPaP-LOD, a.s. sú uspôsobené na bezbariérový 
prístup na loď, avšak niektoré prechody medzi loďou  
a nástupišťami sú pre cestujúcich na invalidnom  
vozíku sťažené. Pre individuálnych cestujúcich vie 
SPaP-LOD, a.s. po nahlásení vopred zabezpečiť  
pomoc pri bezpečnom nástupe na loď.

POBYT A BEZPEČNOSŤ NA LODI
Registrácia cestujúcich (check-in) a nástup na loď začína 15 
minút pred plánovaným odchodom lode a končí súčasne s 
plánovaným odchodom lode. Po uplynutí limitu uvedeného 
vyššie cestujúci stratí nárok na lodnú prepravu bez akého-
koľvek nároku na refundáciu cestovného alebo zmenu re-
zervácie.

O nástupišti a názve lode sa informujte v cestovnej agentúre 
v deň plavby. 

Cestujúci má nárok na voľný výber miesta. Rezervácia seda-
diel nie je možná, ak nie je v Lodnom cestovnom poriadku 
uvedené inak.

Cestujúci je povinný mať pri plavbe do zahraničia platné ces-
tovné doklady (pas, občiansky preukaz).

Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny a príkazy členov 
posádky plavidla, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnos-
ti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a 
plynulosti prevádzky plavidla. 

Kapitán je oprávnený vylúčiť z prepravy osoby, ktoré sú pod 
vplyvom alkoholu a iných omamných látok alebo svojim 
správaním budia verejné pohoršenie, môžu ohroziť poria-
dok, majetok nachádzajúci sa na palube lode alebo život a 
zdravie cestujúcich a členov lodnej posádky.

VYŠŠIA MOC
Pri zrušení plavby z dôvodu vyššej moci (vysoký, nízky vo-
dostav, hmla), technických problémov (plavidlo, plavebné 
komory) alebo zastavenia plavby na Dunaji príslušnými or-
gánmi, zabezpečíme cestujúcemu:

a/  náhradnú dopravu, pokiaľ mal klient zakúpený spiatočný 
lístok,

b/  ak necestuje, vrátime cestovné v plnej výške alebo po-
núkneme náhradný termín.

HRADENIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH DOPRAVCOVI
Cestujúci, ktorý spôsobí dopravcovi škodu, je povinný túto 
škodu nahradiť v plnom rozsahu.

POISTENIE
Dopravca má uzatvorené zmluvné poistenie zákonnej zod-
povednosti.

Kompletné znenie obchodných a prepravných pod-
mienok nájdete na internetovej stránke www.lod.sk  
alebo vám ich na požiadanie poskytneme v našej cestovnej 
agentúre.

Všetky ceny sú vrátane DPH.
SPaP-LOD, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien, ter-
mínov a programov, vzhľadom na fakty, ktoré neboli 
známe v čase uzávierky lodného cestovného poriadku.
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