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BISKAJSKÝ ZÁLIV A LA RIOJA
SANTILLANA DEL MAR • ALTAMIRA • SANTANDER •
CASTRO URDIALES • HARO • LOGROŇO • NÁJERA •
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA • BRIONES • BILBAO
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množstvím archeologických památek, paleolitických
pozůstatků i římských a středověkých artefaktů. Nejprve
se zastavíme v Nájera, abychom navštívili klášter rytířů,
jak je nazýván pro množství šlechticů zde pochovaných.
V tomto panteonu spočinulo více než 30 monarchů.
Přejedeme do San Millán de la Cogolla, které je pokládáno za kolébku španělštiny - jsou zde uchovány první
písemnosti v Kastilštině v klášteře Yuso, který je na seznamu UNESCA. Odpoledne navštívíme fantastické
soukromé muzeum vína, pod nímž se nacházejí také
ohromné sklepy se síní, která je nazývána Dóm vín.
Budeme vtaženi do tajemství světa vín v tomto nesmírně
zajímavém interaktivním muzeu a budeme žasnout, jak
zajímavě se dá skloubit ve výstavnictví výroba, dokumenty, ale třeba i sbírky otvíráků, korků a jiných artefaktů sesbíraných za různá století spolu s vzácnými
uměleckými díly. Součástí je také obchod bohatý na suvenýry. V ochutnávkovém proskleném sále s překrásným
výhledem na vinice zdegustujeme vína z tohoto
soukromého vinařství. Muzeum se nachází v pěší
vzdálenosti od pitoreskního městečka Briones, které je
malebně vystavěno na kopci s nezapomenutelnými výhledy na okolní kraj se svahy posázenými vinohrady.
Večer v Logroňo bychom si určitě neměli nechat ujít
možnost navštívit jedem z vyhlášených barů a pochutnat
si na místních tapas při láhvi červeného vína.
5. den: Po snídani odjedeme do Bilbao, budeme mít
možnost navštívit nejnovější ikonu největšího baskického
města - Guggenheimovo muzeum. Muzeum bylo vystavěno roku 1997 v průmyslové části města, uprostřed
loděnic, doků a ocelářských továren, podle projektu a
vítězného návrhu z mezinárodní architektonické soutěže
kanadsko-amerického architekta Franka Gehryho. Plány
byly vypracovány výhradně pomocí počítačového programu. Díky tomu bylo možné vyprojektovat tvary, které
by byly tradičně nerealizovatelné. Futuristická stavba zrcadlící se ve vodní hladině řeky a připomínající svým
tvarem lo kombinuje rovné a převládající zakřivené
tvary, kombinuje titan, vápenec a prosklené plochy.
Stálé sbírky muzea zahrnují umělecká díla významných
umělců druhé poloviny 20. století - Andyho Warhola,
Rosenquista, Rauschenberga, Tápiese a dalších. Kromě
toho jsou zde pravidelně pořádány výstavy španělských i
zahraničních umělců. V budově muzea je dále restaurace zaměřená na baskickou kuchyni. V odpoledních
hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.

MADRID - POKLADNICE UMĚNÍ
MADRID • *EL ESCORIAL • TOLEDO

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy (transfer v ČR viz ceník), transfer na
ubytování do hotelu. Podíváme se na náměstí Sluneční
brány (Puerta del Sol), srdce celého Španělska, ke
Královskému divadlu a na Východní nám. (Plaza
Oriente), dále po Calle Mayor, k Plaza de la Villa až na
pompézní Plaza Mayor, hl. madridské náměstí - domy
tmavě rudé barvy, balkony, věžičky, mansardová okna i
jezdecká socha Filipa III. Večer individuální volno.
2. den: Snídaně. Dopoledne výlet místní dopravou na
úpatí pohoří Sierra de Guadarrama, k prohlídce monumentálního paláce a kláštera Filipa II. El Escorial UNESCO, nespočet uměleckých děl, Královská knihovna s
freskami, mramorový Královský panteon atd. Po návratu
do Madridu prohlídka další části města, Paseo del Prado.
Na pár set metrech zde stojí trojice skvostných uměleckých sbírek - skvělé Museo del Prado s galerií největší
kolekce španělských mistrů na světě, obrazy Velázqueze,
Goyi, El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla. Především
20. st. je pak zastoupeno v Museo Reina Sofía s
Picassovou Guernicou. Třetí z trojice je Museo ThyssenBornemisza, na jehož stěnách je dokumentováno osm
století výtvarného umění.
3. den: Snídaně. Ráno fakult. výlet do Toleda UNESCO,
města připomínající staleté soužití tří místních kultur,
křesanské, židovské a muslimské. Náměstí Zocodover,
dominanta města Alcázar, monumentální katedrála - vrcholné dílo gotiky s příměsí dalších slohů, radnice, kostel
Santo Tomé, v němž je vystaveno jedno z nejznámějších
děl El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Zastavíme se u
dvou místních synagog a procházku zakončíme u kláštera
San Juan de los Reyes, který nechala postavit Isabela
Kastilská a Ferdinand Aragonský. Po návratu do Madridu
navštívíme Královský palác (Palacio Real) a přilehlá
katedrála Almudena.
4. den: Po snídani dokončíme prohlídku města.
Projdeme se po okázalé Calle Alcalá, dále po rušné Gran
Vía, zamíříme na Plaza Cibeles a přijdeme až k Parku
Retiro. Individuální volno a transfer na letiště a odlet do
Prahy.
Ubytování:
Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy.

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

Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu - Praha/Madrid/Praha
(vč. kabinového zavazadla dle podmínek let. spol.)
• letištní poplatky, transfer do/z hotelu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní a 2 večeře
• leteckou přepravu - Praha/Bilbao/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem dle programu
• 2 ochutnávky vín
• vstup do soukromého muzea vína a návštěva vinařství
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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Transfer na letiště Praha VH: Brno, Svitavy 500 Kč;
Pardubice, Hradec Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč
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viz str. 1
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Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 150 Kč
• odbavené zavazadlo (do 20 kg):
1 200 Kč
800 Kč
• výlet vlakem do Toleda:
cca 80 EUR
• místní doprava, vstupy do objektů
CE

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
• „B”připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
• pobytovou taxu
• vstupy do objektů při prohlídkách: cca 60 EUR
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až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za os.)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q ED 38 05
24.9. - 28.9.
24 990,PRAHA
+2 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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San Sebastián

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Bilbaa, které navrhl světoznámý architekt Calatrava. Ubytujeme se na pobřeží
Biskajského zálivu v středověkém městečku Santillana
del Mar, kterým také prochází severní část svatojakubské
stezky. Na území této obce se nachází známá jeskyně
Altamira s cennými pravěkými malbami. Večeře.
2. den: Po snídani navštívíme v Altamiře muzeum s přesnou replikou paleolitické jeskyně s nástěnnými malbami
150000 let starými. Originální jeskyně UNESCO již není
přístupná turistům. Poté navštívíme hlavní město
Kantábrie Santander, které vzniklo na přelomu 19. a 20.
století jako lázeňské aristokratické město. Uvidíme elegantní stavby z období Belle Epoque, z nichž nejvýznamnější je lázeňský komplex u pláže El Sardinero. Na nábřeží
budeme mít volno k ochutnání tapas z oblasti Biskajského
zálivu. (Zastavíme se v městečku Comillas, které je
proslulé palácem Capricho, jehož autorem je Antonio
Gaudí.) Odpoledne se budeme moci toulat středověkými
uličkami Santillany del Mar, uvidíme její pevnostní věže i
klášter s kostelem. Návrat na ubytování.
3. den: Po snídani pojedeme podél Biskajského zálivu. S
Kantábrií se rozloučíme posezením na promenádě a
ochutnávkou ančoviček v přímořském městečku Castro
Urdiales, které nám učaruje pitoreskní scenerií promenády,
pláže s majákem a středověkým hradem i kostelem. Dnes
se populace tohoto města v létě ztrojnásobuje, pro svůj
šarm zde má své letní domy řada Španělů. Poté už
budeme projíždět provincií, kterou proslavila vynikající červená vína La Rioja. Po procházce historickým městem
Haro, které bylo prvním španělským městem s pouličním
osvětlením a které je centrem vinařské produkce, se zastavíme na ochutnávku znamenitých červených vín v bodega Acutain. Na ubytování přijedeme do města Logroňo,
hlavního města provincie La Rioja, jehož centrem prochází
Svatojakubská cesta. Večeře. Poté se projdeme starou
čtvrtí, u kamenného mostu se přidáme k dalším poutníkům procházejícím se starými uličkami se sklepy, které
svědčí o starobylé vinné tradici.
4. den: Po snídani nás čeká celodenní výlet vinnou
stezkou la Rioja - Alava. Tento region jižně od Álavy
proslavila po celém světě vína, jejichž sláva vděčí vynikajícímu klimatu pro pěstování vinné révy. Je také oblastí s
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až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
odlet ČR
kód
od
do
2lůžk.
Q EM 21 04
25.5. - 28.5. 12 990,PRAHA
Q EM 42 04 19.10. - 22.10. 12 990,PRAHA
+2 690 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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