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World Olympic Collectors’ Fair 

PARIS 2023 
Avenue Pierre de Coubertin 

Tématický zájazd na zberateľský veľtrh 

 

Cieľom zájazdu je návšteva najväčšíeho Olympijského zberateľského veľtrhu v roku 2023, 
konaného v Paríži 23.-25.06. Je to výborná príležitosť nielen obohatiť svoje zbierky, ale aj spoznať 
aktuálne trendy v zberateľstve či osobne stretnúť po pandemickom období zahraničných kolegov.  

Vítané bude, ak sa okrem zberateľov zúčastnia zájazdu aj ich manželky, partnerky alebo 
ľubovolní ini záujemcovia o návštevu Paríža. Kým zberatelia budú vo svojom živle medzi podobne 
postihnutými kolegami z celého sveta, tak táto druhá skupina bude môcť obdivovať krásy mesta na 
Seine s kvalifikovaným sprievodcom.  
 

Termín: 23.-26. 06. 2023 
Cena:  399*  EUR /pri počte 20 osôb 
  499*  EUR /pri počte 15 osôb 
V cene je započítané:  

autobusová doprava, 1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, 
sprievodca zájazdu 

 
 

PROGRAM  ZÁJAZDU: 
 

1. deň: 
štvrtok 

odchod autobusu z Bratislavy poobede, nonstop jazda s krátkymi prestávkami cez Brno a 
Prahu (pokiaľ budú záujemci o pristúpenie), 

2. deň: 
piatok 

príchod do Paríža – zberatelia navštívia zberateľský veľtrh, druhá skupina absolvuje  
prehliadku mesta so sprievodcom, večer ubytovanie, 

3. deň: 
sobota 

zberatelia navštívia zberateľský veľtrh, druhá skupina (prípadne aj zberatelia)  bude 
spoznávať mesto so sprievodcom, vo večerných hodinách návrat domov nonstop jazdou  

4. deň: 
nedeľa 

cez Prahu a Brno, príchod do Bratislavy 

- o – o – o – 

- predkladaný návrh zájazdu je minimálna verzia vzhľadom na financie a počet pracovných dní a.dní dovolenky, 

- predpokladá sa, že účastníkmi zájazdu okrem zanietených zberateľov budú aj ich manželky, partnerky  alebo ľubovolní 

ini záujemcovia o návštevu Paríža,  

- *cena je odhadovaná na základe súčasných cien, dopravca predpokladá použitie veľkého autobusu, 

- tí, ktorí máte záujem o uvedený zájazd, píšte na stamptk@atlas.sk (Pavol Ondráška) do 28.02.2023. Následne 
záujemcovia dostanú link na cestovnú kanceláriu Paxtravel, kde budú informácie o zájazde, možnosť záväzného 
prihlásenia aj s úhradou zálohy. 
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