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ŠPANĚLSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
CESTOU, NECESTOU DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
LEÓN • HOSPITAL DE ÓRBIGO • ASTORGA •
VILLAFRANCA • PONFERRADA • O CEBREIRO •
SAMOS • SANTIAGO DE COMPOSTELA •
FINISTERRE • SALAMANCA
•

BB
•
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Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
290 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1):
310 Kč
1 000 Kč
• záloha na vstupné do Alhambry s rezervací:1
(nutno objednat nejpozději 1 měsíc před odletem)
80 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:
40 EUR
• představení flamenca:
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SNÁ ZERVA
ČA

•

2%

⌧

až 1
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q EO 22 08
3.6. - 10.6.
26 590,PRAHA
Q EO 38 08 23.9. - 30.9.
26 590,PRAHA
+4 000 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Madridu (za příplatek transfer
z Brna). Odjezd z letiště do Leónu, jednoho z hlavních
měst středověkého Španělska, které nabízí vrcholná
malířská, sochařská a architektonická díla v kostele San
Isidoro a v gotické katedrále, která je proslulá skvostnými vitrážemi. Zastávka u bývalého špitálu poutníků San
Marcos, dnes jedinečně rekonstruovaného na luxusní
hotel - parador. Ubytování v Leonu.
2. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka leonské katedrály a baziliky S. Isidro s královským panteonem v románském stylu. Poté se již vydáte kastilskou mesetou na
svatojakubskou cestu. Pěší túra z Hospital de Orbigo do
San Justo de la Vega (cca 13 km), trasa vede po
nejdelším původně románském mostu na caminu,
kolem vinic a obilných polí a kříže sv. Toribia. Po túře
přejezd autobusem do Astorgy s nádhernými románskými a středověkými hradbami i gotickou katedrálou.
Možnost návštěvy katedrály s katedrálním muzeem
a biskupského paláce postaveného podle katalánského
architekta A. Gaudího, kde je dnes muzeum
svatojakubských poutí. Ubytování u Astorgy.
3. den: Ráno po snídani se projíždí nejautentičtějším a
zcela venkovským úsekem jakubské cesty. Připojení k
poutníkům u Cruz de Hierro, cesta vás povede až do
Aceba (cca 10 km), jedná se o jeden z nejhezčích úseků jakubské cesty s nádhernými vyhlídkami. Zastávka v
Molinaseca, malebné vesnici na březích řeky Meruelo s
dobře dochovanými šlechtickými domy. Přejezd autobusem do Ponferrady, která je proslulá svým templářským hradem z 11. století, ale i kostelem sv. Ondřeje a
bazilikou N. S. de la Encina. Ubytování v Ponferradě.
4. den: Snídaně. Dopoledne zastávka ve Villafranca,
půvabném starobylém městečku s řadou šlechtických
domů, hradem a románským kostelem de Santiago.
Přejezd autobusem k další části pěší pouti, do
Ruitelánu. Pěší túra z Ruitelán do O Cebreiro (cca 10
km)- trasa s velmi rozmanitou krajinou, ale i stoupáním.
Po ukončení túry si prohlédnete O Cebreiro, vesnici
opředenou řadou legend, vstupní bránu do Galicie.
Zastávka u kláštera Samos, benediktýnského kláštera,
jednoho z nejstarších klášterů ve Španělsku, symbolu
kulturnosti Galicie. Odjezd na ubytování.

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk.
pokojích s příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Madrid/Praha
• transfer z/na letiště, letištní taxy a poplatky
• dopravu autobusem po Španělsku dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 260 Kč
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1):
2 150 Kč
• příplatek za 7 večeří:
cca 50 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:
800 Kč
• transfer Brno/letiště Praha VH/Brno:

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1
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Náročnost tras: lehká a středně lehká, max. počet
osob ve skupině: 25

Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• leteckou přepravu Praha/Málaga/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem dle programu
• ochutnávka vína v Málaze
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

viz str. 1

Salamanca

Kombinace pěší turistiky a poznávaní památek
vznešené Kastilie a sytě zelené Galicie.

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možnost zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.

Transfer v ČR:
Brno, Svitavy 500 Kč; Pardubice, Hr. Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč

Santiago De Compostela
•
• Ponferrada
Astorga • •
León

Portomaríno

5. den: Snídaně. Ráno přejezd autobusem do Ferreiros
a pokračování cesty s poutníky. Pěší túra z Ferreiros do
Portomarín (cca 9 km), procházka zelenou galicijskou
krajinou s původní florou až k řece Miňo. Po zastávce
v Portomarínu, městečku rozkládajícím se po obou
stranách řeky Miňo spojené římským mostem přejezd k
vrcholu Monte de Gozo, odkud poprvé z výšky spatříte
vytoužené město, Santiago de Compostela - vjezd do
města a pěší procházka úzkými uličkami a malebnými
náměstíčky do katedrály, pradávného cíle všech poutníků na náměstí Plaza del Obradoiro. Po návštěvě katedrály procházka centrem města s řadou paláců, klášterů
a kostelů. Ubytování v Santiagu.
6. den: Snídaně. Dopoledne volno v Santiagu de
Compostela, možnost návštěvy polední poutnické mše.
Pak odjezd autobusem do Finisterre, západního výběžku Galicie u Atlantického oceánu, nejnavštěvovanějšího
místa Galicie po Santiagu de Compostela, s poutním
kostelem S. María das Areas ze 12. stol. Večer návrat do
Santiaga na ubytování.
7. den: Snídaně. Ráno odjezd do slavného univerzitního města Salamanca na břehu řeky Tormes.
Odpoledne, po příjezdu do Salamancy, procházka starým městem od Plaza Mayor, jednoho z nejhezčích náměstí ve Španělsku, k Mušlovému domu Casa de las
Conchas a k baroknímu kostelu Clerecía. Dále kolem
Nové katedrály a románské Staré katedrály se dostaneme k historickým budovám University a jeho muzea.
Poslední zastávkou bude Casa Lis s vyhlídkou na řeku
Tormes a románský most. Ubytování v Salamance.
8. den: Snídaně. Ráno odjezd do Madridu, odlet do
Prahy (za příplatek transfer do Brna).
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býčí zápasy, Don Juan i ohnivá Carmen. Odjezd na ubytování do hotelu v okolí Córdoby.
6. den: Snídaně, odjezd na prohlídku Córdoby, fascinujícího města, křižovatky kultury arabské, židovské a katolické. Ve době vrcholu arabské moci kolem roku 1000
n.l. byla Córdoba jedním z nejbohatších měst tehdejšího
světa. Projdeme se po starém mostě přes řeku
Guadalquivir, abychom navštívili nejznámější památku
města córdobskou mešitu - La Mezquita. Je to jediná
mešita, která se zachovala ze španělského středověku a
patří k největším na světě. Vstoupíme dovnitř a
jedinečné a nekonečné sloupoví s jemnou výzdobou
nás zcela ohromí. Ani katolická moc si ji nedovolila zbořit
a raději ji doplnila svojí stavební kulturou a tak nám
naštěstí ponechala možnost této konfrontace, která se v
tomto případě krásně doplnila. Dále se projdeme uličkami židovského města a poklonit se budeme moci
památce filosofa Maimonida, prohlédneme si córdobskou synagogu. Na každém kroku nás budou provázet
krásná patia a bílé uličky s květinovou výzdobou. Odjezd
na ubytování do hotelu v okolí Granady, večeře, fakultativní možnost návštěvy představení Flamenca.
7. den: Snídaně, odjezd na prohlídku Granady, poslední výspy maurské vlády na Pyrenejském poloostrově, V
Granadě budeme obdivovat goticko-renesanční katedrálu s královskou kaplí, kde jsou pohřbeni nejslavnější
španělští katoličtí králové Isabela Kastilská a Fernando
Aragonský. Uličkami čtvrti Albaicín vystoupáme ke
kostelu San Nicolás, z jehož terasy se nám naskytne
úchvatný pohled na celý komplex paláce Alhambra s
pevností Alcazába, zahradami Generalife a maurskými
paláci. Tuto nádheru si samozřejmě nenecháme ujít a
tak navštívíme slavný Lví dvůr, obklopený soukromými
komnatami granadských emírů a nesmírně jemnými a
propracovanými dekoracemi. Ze zahrad Generalife,
jedinečné nádhery stvořené ze zeleně, vody a bělostí
kamene se podíváme na celé město. Odjezd na ubytování do hotelu na Costa del Sol.
8. den: Snídaně, transfer na letiště o odlet do Prahy.

S T O R G A

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk.
odlet z ČR
Q EJ 23 08 11.6. - 18.6. 26 490,PRAHA
Q EJ 35 08
3.9. - 10.9. 26 490,PRAHA
+4 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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