ŠPANĚLSKO - POBYTY U MOŘE
Další aktuální nabídku Katalánských balíčků naleznete na www.idealtour.cz

I.

KATALÁNSKÝ BALÍČEK I.: v rámci vašeho pobytu ve vybraných termínech 3x výlet

BARCELONA:
Modernistická, Gaudí, Sagrada Família...
BARCELONA:
Individuální program, Camp Nou...
BARCELONA:
Gotická, Las Ramblas, Fuentes - fontány
vybrané termíny pro pobyt:
23.6. - 30.6.
4.8. - 11.8.
7.7. - 14.7.
25.8. - 1.9.
cena I.: dosp. osoba
cena I.: dítě do 12 let

2 190 Kč
1 790 Kč

SAGRADA FAMILIA

II.

CASA MILÁ

CAMP NOU

FUENTES -

FONTÁNY

KATALÁNSKÝ BALÍČEK II.: v rámci vašeho pobytu ve vybraných termínech 3x výlet

BARCELONA:
Gotická, Poble Espanyon, L´Aquarium...
HORSKÝ KLÁŠTER MONTSERRAT
horský klášter, křížová cesta ...
BARCELONA:
Modernistická, Gaudí, Camp Nou...
vybrané termíny pro pobyt:
26.5. - 2.6.
8.9. - 15.9.
9.6. - 16.6.
15.9. - 22.9.
21.7. - 28.7.
cena II.: dosp. osoba
2 590 Kč
cena II.: dítě do 12 let
1 990 Kč

CASA BATLLÓ

III.

Výlet A: Odjezd do Barcelony, návštěva nejvýznamnějších ukázek modernistické architektury města stavitelů Antonia Gaudího, Josepa Puig
i Cadafalcha, Luise Domenech Montanera - Casa Batlló, Casa Ametller, Casa Milá (Pedrera), Palác katalánské hudby, jedinečná architektura
třídy Passeig i Grácia, čtvrti Eixample, individuální volno, návrat.
Výlet B: Volný den v Barceloně k návštěvě muzeí - muzeum Pabla Picassa, Námořní muzeum, muzeum Katalánského umění, muzeum galerie Joan Miró, muzeum FC Barcelona, k procházkám po tomto krásném městě u Středozemního moře, projíž ka lodí přístavem, návrat.
Výlet C: Snídaně, po obědě odjezd do Barcelony - Barcelona modernistická - zastávka u nejznámější stavby geniálního katalánského architekta
A. Gaudího - Sagrada Família. Panoramatická cesta městem - býčí aréna, Arc de Triomf, Placa Catalunya, Passeig de Grácia (Gaudího domy:
Casa Batlló, Casa Milá - La Pedrera), nejvýznamnější modernistické památky města, Camp Nou - stadion FC Barcelona (fakultativně prohlídka
"Camp Nou Experience Tour" - hlavní tribuna, VIP zóna, mix zóna, tiskové středisko, šatna hostů, hrací plocha - trávník, komentátorská
stanoviště, muzeum s trofejemi - poháry, zlaté míče, zlaté kopačky…)! Panoramatická cesta městem - Placa d´Espanya, Palau Nacional,
olympijský stadion, vrch Montjuic - krátká zastávka na vyhlídce (panorama města, přístav). Královské loděnice, památník Kryštofa Kolumba,
přístav. Individuální volno k prohlídce středu města - např.: moderní přístav sportovních lodí, nejznámější ulice La Rambla - s pouličními umělci
a živými sochami, Placa Reial, tržnice la Boquería. Shlédnutí jedinečné večerní podívané pod širým nebem: "Barcelonské fontány" (Font Mágica
- technický unikát z roku 1929) - hra hudby, barevných světel a vody. Nádherný pohled na noční Barcelonu. V nočních hodinách návrat.

Výlet A: Celodenní výlet, Barcelona gotická - prohlídka (Gotická čtvr, katedrála Svaté Eulálie, čtvr El Born, kostel Santa María del Mar),
odpoledne volno - možnost návštěvy Poble Espanyol - “španělská vesnice" či jedinečného L´Aquarium (mořské akvárium), návrat.
Výlet B: Po snídani odjezd, návštěva fascinujícího pohoří Montserrat, tamní klášterní komplex a bazilika je nejvýznamnějším poutním místem
Katalánska (nadmořská výška 726 m) - prohlídka baziliky s černou sochou Panny Marie Montserratské - patronky Katalánska, pěší procházky
(křížová cesta), překrásné přírodní scenérie při pohledu do údolí řeky Llobregat, odpoledne návrat.
Výlet C: Snídaně, po obědě odjezd do Barcelony - Barcelona modernistická - zastávka u nejznámější stavby geniálního katalánského architekta
A. Gaudího - Sagrada Família. Panoramatická cesta městem - býčí aréna, Arc de Triomf, Placa Catalunya, Passeig de Grácia (Gaudího domy:
Casa Batlló, Casa Milá - La Pedrera), nejvýznamnější modernistické památky města, Camp Nou - stadion FC Barcelona (fakultativně prohlídka
"Camp Nou Experience Tour" - hlavní tribuna, VIP zóna, mix zóna, tiskové středisko, šatna hostů, hrací plocha - trávník, komentátorská
stanoviště, muzeum s trofejemi - poháry, zlaté míče, zlaté kopačky…)! Panoramatická cesta městem - Placa d´Espanya, Palau Nacional,
olympijský stadion, vrch Montjuic - krátká zastávka na vyhlídce (panorama města, přístav). Královské loděnice, památník Kryštofa Kolumba,
přístav. Individuální volno k prohlídce středu města - např.: moderní přístav sportovních lodí, nejznámější ulice La Rambla - s pouličními umělci
a živými sochami, Placa Reial, tržnice la Boquería. Shlédnutí jedinečné večerní podívané pod širým nebem: "Barcelonské fontány" (Font Mágica
- technický unikát z roku 1929) - hra hudby, barevných světel a vody. Nádherný pohled na noční Barcelonu. V nočních hodinách návrat.

MONTSERRAT

FC BARCELONA

CASA MILÁ

KATALÁNSKÝ BALÍČEK III.: v rámci vašeho pobytu ve vybraných termínech 3x výlet

BARCELONA:
Gotická, Las Ramblas, Fuentes - fontány
GIRONA:
historické centrum, Ell Call...
HORSKÝ STÁT ANDORRA
Andorra la Vella, možnosti nákupu ...
vybrané termíny pro pobyt:
od 26.5.
do 15.9.
cena III.: dosp. osoba
3 190 Kč
cena III.: dítě do 12 let
2 890 Kč

CASA BATLLÓ

Výlet A: Po obědě odjezd k další prohlídce Barcelony - gotické město s třídami Las Ramblas se zajímavou tržnicí Boquería s
nezapomenutelnou atmosférou, Katalánské nám., katedrála Santa Eulalia, kostel Santa María del Mar, individuální volno
k návštěvě některé z restaurací k ochutnávce tapas, večerní představení Barcelona Fuentes - Zhlédnutí jedinečné večerní
podívané pod širým nebem - „Barcelonské fontány" - hra hudby, barevných světel a vody. V noci návrat.
Výlet B: Odjezd do Girony, historického města s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí, hradbami a krásnými románskými
kostely (San Pere de Galligants a Sant Nicolau), Arabské lázně (15. století), návštěva gotické Katedrály Santa Maria de Girona (s jedinečnou
klenotnicí a románským klášterem), El Call - ulice židovské čtvrti, barevné domy na nábřeží řeky Onyar, návrat.
Výlet C: Odjezd do horského státu Andorra, jednoho z nejmenších států v Evropě ležícím ve východní části Pyrenejí mezi
Španělskem a Francií. Cesta vnitrozemím Katalánska. Andorra oplývá nádhernými horskými scenériemi a divokou přírodou. Prohlídka hlavního
města Andorra la Vella, zajímavá možnost nákupů, volno, návrat.

GIRONA

ANDORRA

ANDORRA

Důležité Informace k akci Katalánský balíček: s ohledem na místní podmínky může dojít k úpravě jednotlivých programových bloků.

LA

VELLA
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