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6. den: Snídaně. Odjezd do Toleda, města známého
židovskou i křesanskou kulturou, později také hlavního
města španělské katolické církve i neblaze proslulé španělské
inkvizice a také rodiště věhlasného malíře El Greca –
město je plné jeho děl. Prohlídka historické části města:
náměstí Plaza Zocodover, katedrála, která je jednou z
nejhonosnějších a nejbohatěji zdobených na celém světě,
židovská středověká synagoga, pevnost Alcázar. Individuální
volno. Odjezd na pobřeží Costa del Sol, ubytování.
7. den: Snídaně, individuální volno na pobřeží Costa del
Sol, večeře.
8. den: Snídaně, po opuštění pokojů odjezd na letiště
spojený s návštěvou atraktivního města Málaga a jeho
prohlídkou. Bývalá fénická obchodní kolonie, která nabízí
spoustu zajímavostí a turistických atrakcí – katedrála
přezdívaná „jednoruká dáma“, římské divadlo, maurský
hrad Gibralfaro a pevnost Alcazaca, rodný dům Pabla
Picassa, muzeum Picasso, vyhlášené nákupní třídy a
nádherné přístavní části lákající k procházkám. Po prohlídce
města transfer na letiště a odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Málaga/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem dle programu
• vstupné do Alhambry
• služby českého průvodce
• služby místního průvodce dle potřeby
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
290 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2): 310-410 Kč
3 490 Kč
• 7 večeří:
• vstupy, MHD, pobytové taxy, fakul. služby: cca 90 EUR

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q ED 18 08
4.5. - 11.5. 27 990,PRAHA
Q ED 38 08
21.9. - 28.9. 27 990,PRAHA
+5 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až
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Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Malagy, transfer do hotelu na
pobřeží Costa del Sol.
2. den: Po snídani odjezd do hlavního města Andalusie –
Sevilly, na kterém je dodnes znát, že se svého času jednalo,
díky monopolu na obchodování s „Novým světem“, o jedno
z nejbohatších měst světa. Panoramatická jízda přes parky
Marie Luisy – areál Iberoamerické výstavy z roku 1929 se
zastávkou u hlavního pavilonu – Plaza de Espaňa. Procházka
po historickém centru UNESCO, mezi nejznámější památky
patří Palác San Telmo – sídlo Andaluské vlády, Zlatá věž,
Indický archiv, který ukrývá veškeré dokumenty spjaté s
objevováním a kolonizováním Nového světa, královský palác
Alcazar – nejdokonalejší ukázku mudejarského stavebního
slohu a zároveň nejdéle kontinuálně používání královský
palác na světě, největší gotická katedrála na světě, která se
může pochlubit mnoha poklady z nichž nejznámější je hrob
Kryštofa Kolumba. Ubytování v Seville nebo v okolí.
3. den: Po snídani přejezd do Córdoby – města, které
zažilo zlatou éru maurské říše Al-Andalus, jako hlavní
centrum Córdobského emirátu a chalifátu. Z tohoto období
se zachovala unikátní světová památka – Mezquita
(„mešito-katedrála“) – impozantní hlavní mešita, v jejímž
středu v XVI. století vyrostla katolická katedrála. Město osloví
své návštěvníky také pitoreskní „juderíou“ – židovskou čtvrtí
s krásnými květinami nazdobenými patii, jedinou andaluskou
historickou synagogou, nádhernými zahradami paláce
Alcázar de Reyes Católicos nebo Římským mostem.
Odpoledne přejezd do Granady, ubytování v Granadě nebo
okolí. Fakultativně typické představení flamenca v jeskyni
spojené s noční procházkou romantickou čtvrtí Albaycín.
4. den: Snídaně. Prohlídka Granady a Ahlambry. Alhambra je
nejzachovalejší památka v podobě maurského palácového
města z období XIV. století na světě, a proto bývá často označována za osmý div světa. Prohlídka komplexu s průvodcem (v ceně zájezdu) zahrnuje návštěvu paláců rodu Nazarí,
paláce Karla V., zahrad Parta, letohrádku Generalife a zahrad
Generalife. V historickém centru Granady se nachází krásná
katedrála, jíž dominuje Capilla real – Královská kaple –
místo posledního odpočinku nejvýznamnějších panovníků
španělské historie – Isabely Kastilské a Ferdinanda
Aragonského. Během volného času možnost nákupů v
maurském bazaru Alcaicería nebo vyzkoušení typických
tapas. Přejezd na ubytování v Madridu nebo okolí.
5. den: Snídaně. Celodenní prohlídka španělské metropole
Madridu – Puerta del Sol – vstupní brána do historického
jádra, Plaza Mayor – hlavní centrum španělského impéria,
dějiště oslav, královských pohřbů i korunovací, stejně jako
třeba býčích zápasů, katedrála Almudena, královský palác,
Plaza Espaňa, kterému dominuje pomník slavného spisovatele Cervatese a jeho hrdinů Dona Quijota a Sancho Panzy.
Neoblíbenější rekreační zóna Madrianů – park Retiro.
Odpoledne individuální volno s možností návštěvy památek
nebo slavných muzeí Museo de Prado či Museo de Riena
Sofía (moderní umění). Ubytování v Madridu či okolí.
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Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Malagy, transfer do hotelu, večeře.
2. den: Snídaně. Výlet do pohoří Torcal: Antequera (původně římská Anticaria) s maurskou pevností a řadou kostelů,
turistika v přírodním parku El Torcal - vápencové skály
a probouzející se jarní květena a orchideje nebo barvy podzimu v jedné z nejpůsobivějších krasových krajin Evropy - ráj
botaniků a fotografů. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Snídaně. Mandloňová cesta přes NP Fuente de
Piedra (sušenky „mantecados”) do „perly Andalusie” Sevilly,
kdysi nejbohatší město Španělska, katedrála, věž La Giralda,
Alcázar, rezidence emirů, zahrady Reales Alcázares, patia a
radnice a paláce zdobené azulejos, židovská čtvr Santa Cruz,
atmosféra obchodních uliček, zahrady Maria Luisa, moderní
čtvr výstaviště, odjezd na ubytování u Sevilly, večeře.
4. den: Snídaně. Cesta podél NP Doňana, Jerez de la
Frontera, město proslavené jezdeckou španělskou školou a
vínem sherry, ochutnání sherry, přístav El Puerto de Santa
Maria. Cádiz, katedrála a zahrady, pozdrav Atlantiku a
bílému pobřeží Costa de la Luz, variantně dle počasí
návštěva Gibraltaru, britské kolonie s pevností střežící průliv
mezi Evropou a Afrikou, Gibraltarská skála, fakultativně
terénními vozy na vrchol, vyhlídka na Afriku, opice Makaku,
ubytování v Torremolinos, večeře.
5. den: Snídaně. Cesta pohořím Sierra de Ronda do
městečka Ronda, kolébka corridy a město Hemingwaye,
kaňon Tajo, býčí aréna a muzeum corridy, ochutnání místních specialit a vína nebo turistická procházka do kaňonu řeky
s výhledy na Rondu, cestou bílých vesniček pueblos blancos,
návštěva geologického divu Andalusie propasti Garganta del
Chorro, krásná turistika 4km, ev. koupání na Costa del Sol.
Návrat na ubytování, večeře. Večer fakultativně vystoupení
flamenca – jedinečná podívaná (30 EUR s nápojem).
6. den: Snídaně, individuální volno, pobyt u moře, veřeče.
Fakultativně maurská cesta na sever Andalusie, návštěva
Dolmen de Menga (národní kulturní památka - nejzachovalejší dolmen Evropy), zastávka v oblasti vína a keramiky
azulejos Montilla, možnost nákupu specialit a vína, Córdoba,
maurské město na řece Guadalquivir, židovská čtvr, Mezquita
(mešita přestavěná na katedrálu), kouzelné uličky, na jaře vyzdobená nádvoří na „Slavnost pátií", rozsáhlé zahrady, Alcázar
s pevností katolických králů, arabský trh, stříbrné filigránové
šperky. Nebo individuálně vlakem do Benalmadeny (hrad,
Akvárium nebo lanovkou do hor Mijas s turistickými trasami)
nebo vlakem do Malagy (historické centrum, Picasso).
7. den: Snídaně. Celodenní výlet do města Granada, jedno
z nejkrásnějších měst světa, zasněžené vrcholky Sierra
Nevada, prohlídka komplexu paláců, pevností a zahrad
maurských vládců – Alhambra a zahrady Generalife,

