ŠPANĚLSKO - POBYTY U MOŘE
Dovolená ve Španělsku pod křídly CK IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.
Španělsko je dnes synonymem pro klidnou a kvalitní dovolenou. Je to zejména kvalita služeb, která sem každoročně přivádí tisíce rodin. Vedle stálého slunečného
počasí vás nikdy nezklame úrovní stravovacích služeb, a to zejména kvalitou a množstvím jídel, nabízených v převážné většině hotelů formou švédských stolů.
Vedle čistých a prostorných pláží zde naleznete mnoho možností jak příjemně a aktivně prožít čas, který věnujete své dovolené. Hlavním důvodem
trvalého zájmu o španělská letoviska jsou velmi příznivé ceny, a to jak ubytování, promítnuté již do ceny zájezdu, který vám zajistí CK IDEAL - TOUR PRAHA, tak
i všech ostatních služeb, kterými si zpříjemníte svoji dovolenou. Při plánování dovolené věnujte vedle informací o dopravě pozornost také informacím o možném
nákupu fakultativních výletů do zábavních parků nebo historicky zajímavých míst.

COSTA BRAVA - TOSSA DE MAR
POLOHA: Toto původně středověké městečko ve středu
pobřeží Costa Brava se rozprostírá kolem malebného zálivu
s písečnou pláží, kterou lemují skály. Průzračně čistá voda láká
ke koupání i potápění. Staré město zdobí zbytky pevnosti z
12. stol., zachovaly se i středověké hradby. Můžete se procházet
romantickými a křivolakými uličkami s kamennými domy,
úzkými schodišti a malými náměstími. Tossa de Mar patří k
nejmalebnějším městečkům na Costa Brava.
SLUŽBY: Nachází se zde významné městské muzeum s
antic-kými vykopávkami a moderními obrazy od Marca Chagalla.
I když jsou zde příjemné restaurace a kavárny, rozhodně to není
místo pro milovníky rušného nočního života. Na plážích jsou k
dispozici sprchy a za poplatek slunečníky a lehátka.
ZÁBAVA: Je zde několik možností sportovního vyžití: kanoistika,
windsurfing, plachtění, vodní lyžování nebo pronájem člunů.
COSTA BRAVA - LLORET DE MAR
POLOHA: Letovisko Lloret de Mar je jedno z nejoblíbenějších a
nejznámějších letovisek a často bývá nazýváno perlou Costa
Bravy. Nachází se asi 70 km severně od Barcelony. V létě se
mění v rušné město, do kterého směřují tisícovky mladých lidí.
Krásná písečná pláž je lemována pobřežní promenádou, která
láká k procházkám a k posezení ve stínu palem. Kromě této
dlouhé pláže zde najdeme i několik menších pláží mezi
skalami. Vstup do moře je stupňovitý.
SLUŽBY: Na své si zde přijdou i milovníci nákupů a nočního
života. Je mnoho obchůdků, restaurací, barů a diskoték, které
pulzují hudbou i nočním životem často až do rána.
ZÁBAVA: Bohatá je nabídka vodních sportů (windsurfing, kanoistika, vodní lyžování, skútry, plachtění, pronájem člunů a šlapadel). Děti potěší návštěva parku Vodní svět (Water World) se
skluzavkami a tobogány nebo návštěva miniaturní zoologické
zahrady. Lloret de Mar je ideální pro strávení aktivní dovolené.
COSTA BRAVA - BLANES
POLOHA: Jedno z nejhezčích míst ležících ve střední části Costa
Bravy. Klidná atmosféra lázeňského města se starým rybářským
přístavem, hradem sv. Jana a středověkými strážními věžemi
předurčila středisko, aby se stalo oblíbeným výletním místem
a cílem mnoha turistů. Jsou zde nádherné písečné pláže.

SLUŽBY: Chloubou městečka je i světoznámá botanická
zahrada Mar i Mutra s úplnou sbírkou středomořské a
severoafrické flóry (více než 3 000 druhů exotických rostlin).
ZÁBAVA: Co se týče sportu, najdou zde turisté následující
vodní sporty - kanoistiku, plachtění, windsurfing, vodní skútry,
parasailing.
COSTA MARESME - MALGRAT DE MAR/S. SUSANNA
POLOHA: Tato lázeňská a pobytová střediska se nachází
v oblasti Costa Maresme (na úpatí pohoří Montenegro) a jsou
vzdálena přibližně 55 km severně od Barcelony. Santa Susanna
je zcela nově postaveným letoviskem a je známa svými
krásnými, rozsáhlými a skvěle udržovanými plážemi s hrubším
pískem. Pozornost si zasluhují zelené parky a pobřežní
promenáda lemovaná několika řadami palem. Malgrat je
rozdělen na dvě části, nové a staré město. Nové město se
pyšní krásnou promenádou, spoustou barů, klubů a restaurací,
které se táhnou až do Santa Susanny.
SLUŽBY: Elegantní obchody, restaurace, bary a diskotéky
nabízejí pro každého návštěvníka bohatý denní i noční život.
ZÁBAVA: kanoistika, windsurfing, vodní lyžování, půjčovna člunů
a šlapadel, tenisové kurty, minigolf. Poblíž naleznete zábavní
park Marineland s vodním parkem a delfináriem.

COSTA MARESME - PINEDA DE MAR
POLOHA: Turistické středisko s novými ubytovacími kapacitami
a obchody nabízí krásné písečné pláže s jemným čistým pískem
a průzračně čisté moře se stupňovitým vstupem do vody. Patří
mezi klidnější letoviska s promenádou podél moře. Z Pinedy si
můžete udělat pěknou procházku podél moře do dalšího
letoviska Calella.
SLUŽBY: Vždy jednou týdně v pátek dopoledne se na cestě
u nádraží koná veliký trh, kde lze levně a dobře nakoupit. Pineda
de Mar je také významným kulturním centrem - je zde
Tharratsův ústav grafického umění, kde lze nalézt i kolekci
obrazů malíře Josepa Tharratse. Najdete zde velké množství
kaváren, obchodů, restaurací, nočních klubů, ale i historické
centrum s malebným kostelíkem.
ZÁBAVA: Během dne je zde několik možností sportovního vyžití
- kanoistika, windsurfing, pronájem šlapadel a lodiček.

COSTA MARESME - CALELLA
POLOHA: Calella je hlavním střediskem oblasti zvané Costa
Maresme. Toto půvabné městečko postavené v typickém
španělském stylu se nachází necelých 50 km severně od
Barcelony. K procházkám láká rušné historické centrum s
úzkými uličkami. Doporučujeme návštěvu místního tradičního
tržiště. Široká písečná pláž v tomto letovisku je dlouhá přes
3 km a na jejím konci lze nalézt i několik romantických malých
pláží mezi skalami. Stupňovitý vstup do moře kontrastuje s
kopcovitou krajinou na úpatí pohoří Montenegro.
SLUŽBY: Lze si prohlédnout Městské muzeum se sbírkami
dekorativních keramických kachlíků, textilních strojů a
pletařského zboží z místní manufaktury, archeologických nálezů
z vykopávek římské vesnice a dokumentů. Také je možno
zhlédnout výstavu prací umělců z Calelly, Lluíse Gallarta a Garcii.
ZÁBAVA: Všechny vodní sporty - vodní lyžování, surfování,
skútry, kanoistika, windsurfing, pronájem šlapadel a lodiček.
COSTA DORADA - SALOU
POLOHA: Salou je přímořské letovisko s překrásnými písečnými
plážemi, ležící cca 100 km jižně od Barcelony. Pláže a mořská
voda v této oblasti patří k nejčistším z celého pobřeží Costa
Dorada “Zlaté pobřeží”. Na historické centrum města navazuje
moderní výstavba desítek hotelů a apartmánů. K nejzajímavějším
turistickým atrakcím patří světelná fontána v Salou, starý rybářský
přístav v Cambrils a obrovský aquapark v La Pinedě.
SLUŽBY: Ve městě je nespočetné množství restaurací, barů,
diskoték, obchodů, které slouží turistům dlouho do noci, resp.
časného rána. Salou je místní dopravou spojeno se sousedními
Cambrils a La Pinedou, i cca 10 km vzdálenou Tarragonou.
Rozsáhlé písčité pláže patří mezi nejhezčí v celém Španělsku a
táhnou se v délce 7 km. Široké, upravované pásy zlatého písku
s ideálními podmínkami pro koupání a pozvolným vstupem do
moře jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Vystihuje to i příznačný
název pro letovisko Salou – „pláž Evropy”.
ZÁBAVA: Večerní a noční život je lákavý a pestrý. Můžete
relaxovat při příjemném posezení v nejrůznějších kavárnách,
barech či diskotékách. Nádherná, široká, palmami lemovaná
promenáda dělí hlavní pláž od samotného města, které láká
v kteroukoliv denní či noční dobu elegantními obchody či vůní
místních kulinářských specialit.
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