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Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Brno,
V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec: ZDARMA. Teplice, Ústí n/L,
Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary: 500 Kč. Svitavy, Polička: 600 Kč. Chrudim,
Pardubice, Hr. Králové: 500 Kč. Chlumec n/C, Poděbrady: 400 Kč. Opava,
Ostrava, Fr. Místek,N. Jičín, Hranice, Přerov, Prostějov, Olomouc: 600 Kč.
Transfer v ČR: Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec,
Teplice, Ústí n/L, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary: 500 Kč

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Španělska (transfer v ČR viz
ceník), transfer na ubytování, večeře v hotelu.
2. den: Snídaně, celodenní návštěva Barcelony - prohlídka barcelonské tržnice "La Boquería St. Josep", jedné z
největších světových městských tržnic, "chrám gastronomie" podle Ferrána Adríá, na ohromné ploše, přímo v centru města na slavných Las Ramblas, se každý
den scházejí ovocnáři, zelináři, řezníci, prodejci ryb a
mořských plodů, aby nabídli čerstvé produkty místní ale
i z celého světa svým zákazníkům, nádherně naaranžované zboží láká ke koupi a k okamžitému ochutnání - k
tomu jsou na tržnici připraveny malé pultové restaurace,
kde vám připraví ve chvilce úžasné pokrmy z čerstvých
ryb a plodů moře, procházka po Barceloně - Plaza
Catalunya, gotická čtvr, katedrála Santa Eulalia, oběd v
typické barcelonských restauraci v přístavu Port Olímpic
(katalánská mediteránní kuchyně, pica-pica mariscos,
paella, fideua, arroz negro), po obědě individuální volno
k dalším procházkám, návštěvě úžasného podmořského
akvária, návrat do hotelu, večeře v hotelu.
3. den: Snídaně, odjezd do Sant Sadurní d´Anoia, nejdůležitějšího městečka kraje Penedés, kde rodina
Ferrer Bosch pro nás již od roku 1914 připravuje ta nejlepší vína šampaňského typu - cavas. Značka Freixenet
a jejich Gran Carta Nevada, Carta Nevada Reserva, Gran
Cordón Negro, Cordón Negro Reserva a další produkty
jsou již i u nás velmi známé a oblíbené. Čeká nás velmi pěkná a zasvěcená exkurse po celém historickém i
moderním provozu, jízda vláčkem rozlehlými sklepy, a
pak ochutnávka, ve viniční prodejně budeme moci
učinit zajímavé nákupy z opravdu přebohatého výběru
místních vín a výrobků s vínem spojených. Oběd v místní typické restauraci a ochutnáme zase jinou katalánskou kuchyni, založenou na zajímavé úpravě kvalitních
mas, přípravě typických embutidos. Prohlédneme si
vinné sklepy slavné značky Torres dodávající vína na
stůl samotné královské rodině, návrat, večeře v hotelu.
4. den: Snídaně, odjezd do Girony, historického centra
Katalánska, kde si prohlédneme katedrálu, projdeme se
po úžasných hradbách Starého města, potěšíme se
pohledem na domy na nábřeží řeky Oňar a uvidíme i
pěkně zachovalé Židovské město, odjezd do
Peratallady, kouzelného středověkého městečka, kde
navštívíme typickou místní restauraci, kde si pochutnáte
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na naprosto delikátních tapas - menších porcích
různých jídel tak typických pro Španělsko a tedy i
Katalánsko, zastávka v Lloret de Mar, kde si projdete velikou prodejnou vín a katalánských embutidos,
olivových olejů a jiných specialit, večeře v hotelu.
5. den: Snídaně, volný program - koupání a odpočinek u
moře, oběd v hotelu, navečer odjezd do Tossy de Mar,
jednoho z nejkrásnějších letovisek na pobřeží Costa
Brava (Villa Vieja - opevněná část Tossy - hradby z 12. a
13. stol. s obrannými věžemi, centrum s domy z 14. až
17. stol., kostel Sant Vincenc, Museo Municipal s díly
moderního umění - Marc Chagall), po procházce se
navečeříme v jedné z rázovitých bodeg v historické části
romantického přímořského městečka - speciality středomořské kuchyně - ryby, mariscos, návrat do hotelu.
6. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR.
Ubytování: Je zajištěno na pobřeží Costa Brava/Costa
Maresme, v hotelu*** , ve 2lůžk. pokojích s vlastním
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy. Polopenze formou švédských stolů.
Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování s polopenzí
• 3x oběd, 1x večeře s nápoji v restauracích dle programu
• leteckou přepravu - Praha/Španělsko/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu mikrobusem po Španělsku dle programu
• prohlídky sklepů v Sant Sadurní s degustacemi vín
• prohlídky sklepů Alelle s degustacemi vín
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
• „B”připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
• pobytovou taxu Costa Brava/Maresme: 0,50 EUR/os/noc
• vstupy do objektů při prohlídkách: cca 80 EUR
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Transfer v ČR: Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava, Humpolec: 500 Kč

CE

Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• „B” připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
• pobytovou taxu Costa Brava/Maresme
cca 90 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:

Barcelona: tržnice La Boquería St. Josep (chrám gastronomie), Plaza Catalunya, gotická čtvr, katedrála Santa
Eulalia, restaurace v přístavu Port Olímpic (katalánská
mediteránní kuchyně, pica-pica mariscos, paella, fideua,
arroz negro), Sant Sadurní d´Anoia šampaňské vína "cavas", Freixenet (Gran Carta Nevada, Carta Nevada
Reserva, Gran Cordón Negro, Cordón Negro Reserva), katalánská kuchyně (přípravě typických embutidos), slavné
sklepy značky Torres, Girona, Peratallada (tapas), Lloret
de Mar (prodej vín a katalánských embutidos), Tossa de
Mar (Villa Vieja, kostel Sant Vincenc, Museo Municipal,
speciality středomořské kuchyně - ryby, mariscos.
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Cena zájezdu obsahuje:
7 ubytování s polopenzí (snídaně a večeře)
• „A” dopravu luxusním autokarem do/ze Španělska
• „B” leteckou přepravu Praha/Španělsko/Praha
• „B” transfer do/z hotelu, letištní taxy a poplatky
• dopravu autokarem po Španělsku
• služby českého průvodce
• vybavení orientačními plány navštěvovaných míst
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

KATALÁNSKO
ZEMĚ SKVĚLÝCH JÍDEL A VÍN
GOURMETSKÁ ZASTAVENÍ
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za os.)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q EC 18 06
13.6. - 18.6.
23 990,PRAHA
Q EC 27 06
4.7. - 9.7.
25 990,PRAHA
Q EC 39 06
26.9. - 1.10.
23 990,PRAHA
+1 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

1

⌧

Ubytování: Je zajištěno v okolí navštívených měst, v
hotelech **/***, ve 2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím.
Přímo v hotelu je zajištěno stravování, kontinentální snídaně (v případě nutnosti balíček na cestu), večeře.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.




V

odpoledne volno, možnost návštěvy jedné z nejvýznamnějších obrazáren na světě Museo del Prado, centrum moderního umění Centro de Arte Reina Sofia,
park El Retiro, odjezd k ubytování, večeře.
5. den: Snídaně odjezd do San Lorenzo de El Escorial
UNESCO, prohlídka jedinečného díla španělské architektury - monumentálního královského paláce El
Escorial s bazilikou a panteonem španělských králů.
Přejezd do Segovie UNESCO, prohlídka historického
centra (římský akvadukt, který je jedním z nejzachovalejších v Evropě, exteriér katedrály, exteriér pevnosti
Alcázar, pohled na románský kostel Veracruz, městské
opevnění z 12. st., odjezd k ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, odjezd do Ávily UNESCO, prohlídka mohutných městských hradeb z 11. st., katedrály a historického centra, přejezd do Toleda, prohlídka města UNESCO (Katedrála, kostel Sv. Tomáše s jedinečnou
mudéjarskou věží, Sinagoga del Tránsito - Museo Sefardí,
bývalá synagoga dnes kostel Santa María la Blanca, mešita z 10 st. - dnes kostel Cristo de la Luz, muzeum El
Greca), ve večerních hodinách dojezd do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do pevnostního města Cuenca
UNESCO, prohlídka historického centra - "zavěšené"
domy, věž Mangana, katedrála Nuestra Seňora de
Gracia, odjezd do horského města proslulého mudéjarskou aragonskou architekturou UNESCO Teruel,
prohlídka historického centra - mudéjarská věž San
Salvador, náměstí Carlos Castel (plaza de Torico),
mudéjarská katedrála, mudéjarský kostel a věž San
Pedro + mauzoleum "Amantes de Teruel" (milenci z
Teruelu), odjezd k ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, odjezd do Barcelony UNESCO panoramatická projížka modernistickou částí města s architektonickými díly A. Gaudího (Casa Batlló, Casa Milá - La
Pedrera, exteriér rozestavěného chrámu Sagrada Família),
volno - prohlídka historického centra: tzv. "gotické" čtvrti,
ulice La Rambla, tržnice la Boquería, námořní přístav, ve
večerních hodinách odjezd k ubytování, večeře.
9. den: „A” Snídaně, volno, možnost koupání, ve
večerních hodinách odjezd do ČR. „B” Snídaně, v závislosti na letových časech transfer na letiště, odlet do ČR.
10. den: „A” Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q EU 22 10 A 2.6. - 11.6.
15 990,viz text
Q EU 35 10 A 1.9. - 10.9.
15 990,viz text
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q EU 22 08 B 3.6. - 10.6.
23 990,PRAHA
Q EU 35 08 B 2.9. - 9.9.
23 990,PRAHA
+3 600 Kč
A B Příplatek za 1lůžk. pokoj:
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.

1

⌧

až

7

