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Program:

1. deň – prílet do Madridu, hlavného a  tiež najväčšieho 
mesta Španielska. Transfer do hotela, ubytovanie. Začiatok 
prehliadky mesta od stredu Španielska alebo nultého kilo-
metra, nachádzajúceho sa pri Slnečnej bráne – Puerta del 
Sol, ktorú mnohí považujú za srdce mesta. Najznámejšia 
socha Madridu – Oso madrileño  – malý medvedík. 
Individuálne voľno a návrat do hotela.

2. deň – raňajky, pokračovanie prehliadky cez Španielske 
námestie ku kráľovskému palácu a  priľahlým záhradám. 
Palác je oficiálnym sídlom španielskeho kráľovského 
rodu a je považovaný za najrozľahlejší v západnej Európe. 
Presun ku majestátnej katedrále Santa Maria Almudena 
a bazilike San Francisco el Grande, ktorá je jedným 
z diel talianskeho architekta Sabatiniho. Posledná zastávka 
dňa na námestí Plaza Mayor, ktoré bolo v  minulosti cen-
trom mesta, a tržnici Mercado San Miguel – gastronomický 
raj plný toho najlepšieho jedla a pitia. Individuálne voľno. 
Návrat do hotela.

3. deň – raňajky, návšteva jedného z najväčších komplexov 
sveta El Escorial (UNESCO), ktorý v sebe spájal sídlo krá-
ľov, kláštor a je tiež miestom posledného odpočinku kráľov. 
Postaviť ho dal španielsky kráľ Filip II., ktorý sám schvaľo-
val aj veľkú časť výzdoby interiérov. Návrat do Madridu. 
Presun do parku Retiro, ktorý patrí medzi najkrajšie časti 
mesta vďaka početným architektonickým, sochárskym 
a krajinným celkom. Medzi nimi vyniká Krištáľový palác, 
postavený takmer výlučne zo skla, a  tiež socha padlého 
anjela (El Ángelo caído), o ktorej sa hovorí, že je jedinou so-
chou na svete, ktorá bola zasvätená diablovi. Individuálne 
voľno s  možnosťou návštevy Námorného múzea, v kto-
rom je možné obdivovať artefakty spojené s bohatou kolo-
nizačnou históriou Španielska alebo Plaza de Toros s naj-
prestížnejšou býčou arénou sveta Las Ventas a  múzeom. 
Návrat do hotela.

4. deň – raňajky, individuálne voľno na návštevu niektoré-
ho z mnohých svetoznámych múzeí - Národného múzea 

umenia Reina Sofía, svetoznámej galérie Prado so zbierka-
mi majstrovských diel španielskych maliarov ako Francisco 
de Goya, El Greco, Diego Velázquez, ale aj diel svetových 
autorov, ktorými boli Tiziano, Rafaelo, Botticelli či Rubens. 
Ďalej múzeum Thyssen-Bornemisza či múzeum Sorolla. 
V  každom návštevník nájde iný štýl umenia, od klasické-
ho až po moderné. Štadión jedného z  najvýznamnejších 
a  najlepších futbalových klubov sveta, Realu Madrid – 
Santiago Bernabéu. Návrat do hotela, vyzdvihnutie bato-
žiny a transfer na letisko.

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

09.06. - 12.06. 585 565
18.08. - 21.08. 585 565

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Madrid  Viedeň, transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT 
alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., 
palivový a emisný príplatok 25 EUR/os., doprava v meste, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné 
cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 80 EUR/os. 
(platba na mieste). Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 165 EUR/3 noci.

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/spanielsko/madrid/madrid-letecky

