
Pobytovo-poznávacie Španielsko
8 DŇOVÝ POBYT PRI MORI S VÝLETMI
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Program:

1. deň – prílet do Barcelony, transfer do hotela na pobre-
ží Costa Brava alebo Costa del Maresme, ubytovanie 
v  hoteli. Costa Brava a  Costa del Maresme ponúkajú šíre 
piesočnaté pláže, zálivy a  pláže s  hrubozrnným pieskom, 
ale aj skalnaté útesy s turistickými chodníčkami a krásnymi 
romantickými výhľadmi. Strediská Lloret de Mar, Malgrat 
de Mar či Santa Susanna sú ideálnym miestom letnej do-
volenky a výborným východiskovým bodom na zaujímavé 
výlety do okolia. Večera.

2. deň – raňajky, voľný deň ideálny na relax pri mori. 
Večera.

3. deň – raňajky. Transfer do Girony, mesta s  jednou 
z najzachovalejších stredovekých židovských štvrtí El Call, 
kúzelnými stredovekými hradbami a  krásnymi románsky-
mi kostolmi – San Pere de Galligants a  Sant Nicolas, ale 
aj Arabskými kúpeľmi z  15. storočia. Možnosť návštevy 
románskej a gotickej katedrály Santa Maria de Girona s je-
dinečnou klenotnicou a kláštorom z románskeho obdobia. 

Katedrála sa pýši najširšou chrámovou loďou na svete (22 
m). Prechádzka po stredovekých hradbách, z  ktorých sa 
otvárajú výnimočné pohľady na mesto a očarili aj tvorcov 
kultového seriálu Hra o  tróny. Girona očarí aj mestskou 
scenériou mostov a farebných fasád domov na nábreží rie-
ky Onyar. Návrat do hotela, večera.

4. deň – raňajky. Panoramatická cesta vnútrozemím 
Katalánska až k  vrcholkom fascinujúceho pohoria 
Montserrat neďaleko Barcelony. Tunajší kláštor a bazilika 
sú najvýznamnejším pútnickým miestom Katalánska v nad-
morskej výške 726 m n. m. Prehliadka baziliky so sochou 
čiernej Panny Márie Montserratskej, ktorá drží patronát 
nad Katalánskom. Pešia prechádzka krížovou cestou ale-
bo výlet lanovkou na jeden z najvyšších vrcholov pohoria, 
Sant Joan. Návrat do hotela, večera.

5. deň – raňajky, voľný deň ideálny na oddych, relax, ná-
kupy či zábavu v prímorskom stredisku. Večera.

6. deň – raňajky, dopoludnia voľný program. Obed. Po 
obede odchod do Barcelony. Zastávka pri najznámejšej 
katedrále architekta Antoniho Gaudího – Sagrade Familia. 
Panoramatická jazda mestom  - aréna býčích zápasov, 
Katalánske námestie, Gaudího domy až k  slávnemu šta-
diónu Camp Nou, domáceho stánku legendárneho klubu 
FC Barcelona. Možnosť návštevy štadiónu a múzea klubu. 
Pokračovanie na Španielske námestie, k  Olympijskému 
štadiónu na vrch Montjuic s nádhernou vyhliadkou na celé 
mesto, kráľovské lodenice, pamätník Krištofa Kolumba. 
Individuálne voľno určené na prechádzku mestom. 
Večerný program zakončený predstavením barcelonských 
fontán – jedinečná hra hudby, farebných svetiel a  vody. 
Návrat do hotela v neskorších hodinách.

7. deň – raňajky, voľný deň ideálny na oddych, relax, ná-
kupy či zábavu v prímorskom stredisku. Večera.

8. deň – raňajky, transfer na letisko, prílet do Viedne.     

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Barcelona  Viedeň, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová 
doprava počas prehliadok, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 220 EUR/os., palivový a emisný 
príplatok 25 EUR/os., 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, transfer na letisko a späť s nástupom v NR 35 EUR/os., TT 30 EUR/os. alebo 
BA 25 EUR/os. (organizovaný pri min. počte 10 os.), orientačná cena vstupov 80 EUR/os. (platba na mieste).  Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 155 EUR, 
resp. 195 EUR/7 nocí (podľa zvoleného termínu).

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

17.06. - 24.06. 785 765
08.07. - 15.07. 880 860
05.08. - 12.08. 915 895
26.08. - 02.09. 845 825
09.09. - 16.09. 785 765

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

