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ŠPANĚLSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

KATALÁNSKO a BARCELONA

M O N T S E R R A T

BARCELONA

BARCELONA A MONTSERRAT
s pobytem u moře
BARCELONA s pobytem u moře
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B R A V A

BARCELONA MODERNISTICKÁ • BARCELONA
GOTICKÁ • klášter MONTSERRAT • BARCELONA
MODERNISTICKÁ • CAMP NOU - stadion FC
Barcelona • VEČERNÍ BARCELONSKÉ FONTÁNY
V rámci volných dnů je možno zajistit výlety
dle aktuální nabídky.

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v dopoledních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Program „A” Příjezd na pobřeží Costa
Brava/Maresme (nedaleko Barcelony), odpoledne
ubytování, volný program, možnost koupání, večeře.
„B” Odlet z Prahy (transfer v ČR viz ceník), přílet do
Španělska a transfer k ubytování.
Dále společný program „A” • „B”
3. den: Snídaně, celodenní výlet, Barcelona gotická Ubytování: Je zajištěno v některém ze známých letoprohlídka (Gotická čtvr, katedrála Svaté Eulálie, čtvr El
visek na pobřeží Středozemního moře nedaleko
Born, kostel Santa María del Mar), odpoledne volný
Barcelony a zároveň i nedaleko od pláže (možnost
program - možnost návštěvy Poble Espanyol - “španělkoupání). V hotelu ve 2lůžk. pokojích s vlastním přísská vesnice" či jedinečného L´Aquarium (mořské
lušenstvím. Stravování snídaně a večeře formou šv. stůl.
akvárium), návrat na ubytování, večeře.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce - bez slevy.
4. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
5. den: Snídaně, návštěva fascinujícího pohoří
Cena zájezdu obsahuje:
Montserrat, tamní klášterní komplex a bazilika je nejvýz• 7 ubytování s polopenzí
namnějším poutním místem Katalánska (nadmořská
• „A” dopravu luxusním autokarem do/ze Španělska
výška 726 m) - prohlídka baziliky s černou sochou
• „B” leteckou přepravu - Praha/Španělsko/Praha
Panny Marie Montserratské - patronky Katalánska, pěší
• „B” letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
procházky (křížová cesta), překrásné přírodní scenérie
• dopravu autokarem po Španělsku
při pohledu do údolí řeky Llobregat, odpoledne návrat
• služby českého průvodce
na ubytování, možnost koupání, večeře.
• vybavení orientačními plány navštěvovaných míst
6. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
7. den: Snídaně, po obědě odjezd do Barcelony Barcelona modernistická - zastávka u nejznámější stavCena neobsahuje:
by geniálního katalánského architekta A.Gaudího • cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 320 Kč
Sagrada Família. Panoramatická cesta městem - býčí
• „B”připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
aréna, Arc de Triomf, Placa Catalunya, Passeig de Grácia
• pobytovou taxu Costa Brava/Maresme: 0,50 EUR/os/noc
(Gaudího domy: Casa Batlló, Casa Milá - La Pedrera),
cca 90 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:
nejvýznamnější modernistické památky města, Camp
Nou - stadion FC Barcelona (fakultativně prohlídka
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Brno,
V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec: ZDARMA. Teplice, Ústí n/L,
"Camp Nou Experience Tour" - hlavní tribuna, VIP zóna,
Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary: 500 Kč. Svitavy, Polička: 600 Kč.
mix zóna, tiskové středisko, šatna hostů, hrací plocha Chrudim, Pardubice, Hr. Králové: 500 Kč. Chlumec n/C, Poděbrady: 400 Kč.
trávník, komentátorská stanoviště, muzeum s trofejemi
Opava, Ostrava, Fr. Místek,N. Jičín, Hranice, Přerov, Prostějov, Olomouc: 600 Kč.
- poháry, zlaté míče, zlaté kopačky…)! Panoramatická
Transfer v ČR: Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec,
cesta městem - Placa d´Espanya, Palau Nacional,
Teplice, Ústí n/L, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary: 500 Kč
olympijský stadion, vrch Montjuic - krátká zastávka na
1
až
Termíny a ceny zájezdů: (cena za os.)
vyhlídce (panorama města, přístav). Královské loděnice,
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
památník Kryštofa Kolumba, přístav. Individuální volno k
Q EB 21 10 A 26.5. - 4.6.
11 990,viz text
prohlídce středu města - např.: moderní přístav
Q EB 23 10 A 9.6. - 18.6.
11 990,viz text  sportovních lodí, nejznámější ulice La Rambla - s
pouličními umělci a živými sochami, Placa Reial, tržnice
Q EB 36 10 A 8.9. - 17.9.
11 990,viz text
Q EB 37 10 A 15.9. - 24.9.
11 990,viz text  la Boquería. Shlédnutí jedinečné večerní podívané pod
širým nebem: "Barcelonské fontány" (Font Mágica technický unikát z roku 1929) - hra hudby, barevných
Q EB 21 08 B 27.5. - 3.6.
19 990,- odlet PRAHA
světel a vody. Nádherný pohled na noční Barcelonu. V
Q EB 23 08 B 10.6. - 17.6.
19 990,- odlet PRAHA
nočních hodinách návrat na ubytování.
Q EB 36 08 B 9.9. - 16.9.
19 990,- odlet PRAHA
8. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
Q EB 37 08 B 16.9. - 23.9.
19 990,- odlet PRAHA
9. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno.
+3 600 Kč
A, B Příplatek za 1lůžk. pokoj:
Program „A” v odpoledních hodinách odjezd do ČR.
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
Program „B” transfer na letiště a odlet do ČR.
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
10. den: „A” Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
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BARCELONA A MONTSERRAT
s pobytem u moře
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Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v dopoledních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Program „A” Příjezd na pobřeží Costa Brava
a Maresme - poblíž Barcelony, v odpoledních hodinách
ubytování, volný program (možnost koupání), večeře.
„B” Odlet z Prahy (transfer v ČR viz ceník), přílet do
Španělska a transfer k ubytování.
Dále společný program „A” • „B”
3. den: Snídaně, celodenní výlet, Barcelona gotická prohlídka (Gotická čtvr, katedrála Svaté Eulálie, čtvr El
Born, kostel Santa María del Mar), odpoledne volný
program - možno využít k návštěvě Poble Espanyol "španělská vesnice" či jedinečného L´Aquarium
(mořské akvárium), návrat na ubytování, večeře.
4. den: Snídaně, odjezd do Cadaqués, malebného přístavního městečka, obklopeného přírodní rezervací Cap
de Creus, fascinující krajinou, jež je perlou katalánského
pobřeží Costa Brava. Toto místo si oblíbilo mnoho umělců (Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Walt Disney,
André Breton, F. G. Llorca …), na jeho okraji v zátoce
Portlligat leží Dalího dům - zde žil a tvořil. Odpoledne
přejezd do Figueras, návštěva slavného Teatro - Museo
Dalí (muzeum Salvadora Dalího), jež Dalí ve svém rodném městě založil. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, 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
na ubytování, možnost koupání, večeře.
6. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
*Fakultativně výlet do horského státu Andorra, nezávislého knížectví jednoho z nejmenších států v Evropě. Leží
ve východní části Pyrenejí mezi Španělskem a Francií.
Cesta vnitrozemím Katalánska. Andorra oplývá nádhernými horskými scenériemi a divokou přírodou. Prohlídka hl.
města Andorra la Vella, zajímavá možnost nákupů v
bezcelní zóně, volno, návrat na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně, po poledni 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 na ubytování.
8. den: Snídaně, 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.
st.), návštěva gotické Katedrály Santa Maria de Girona
(s jedinečnou klenotnicí a románským klášterem), El
Call - ulice židovské čtvrti, barevné domy na nábřeží
řeky Onyar. Po poledni odjezd do vnitrozemí, krátká zastávka u jezera Banyoles (největší katalánské přírodní
jezero, romantická scenérie, centrum vodních sportů dějiště veslařských soutěži Olympijských her Barcelona
1992). Odjezd do Besalú, nádherné středověké město
s románskými kostely Sant Vicenc, a Sant Pere, pozůstatek benediktinského kláštera se zachovalou židovskou
lázní mikve, opevněný románský most přes řeku Fluviá,
volno, odjezd. Návrat na ubytování, večeře.
9. den: Snídaně, volný program (možnost koupání).
Program „A” V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
Program „B” Transfer na letiště a odlet do ČR.
10. den: „A” Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

V

KATALÁNSKO a BARCELONA
BARCELONA GOTICKÁ • CADAQUES • FIGUERAS
(muzeum DALÍHO) • klášter MONTSERRAT •
• BARCELONA MODERNISTICKÁ • BARCELONSKÉ
FONTÁNY • GIRONA • jezero BANYOLES • BESALÚ
*Fakultativní výlet do horského státu ANDORRA

