
Cesta španielskym kráľovstvom
11 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
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Program:

1. deň – prílet do Barcelony, transfer do hotela.

2. deň – raňajky, presun do metropoly Aragónie - 
Zaragozy. Prehliadka pamätihodností mesta - bazilika 
Santa María del Pilar, katedrála La Seo, arabský opevnený 
palác Aljafería, mudejarské kostoly a  známa tržnica La 
Lanuza. Odchod a ubytovanie v okolí Madridu, večera.

3. deň – raňajky, prehliadka kráľovského paláca a kláštora El 
Escorial s bazilikou a panteónom v mestečku San Lorenzo 
de El Escorial (UNESCO). Presun do Madridu, prehliadka 
námestí: Plaza de Espaňa, Playa Mayor, Puerta del Sol a tiež 
Kráľovský palác. Individuálne voľno s  možnosťou návštevy 
slávnej obrazárne El Prado. Návrat do hotela, večera.

4. deň – raňajky, presun do mesta Toledo (UNESCO), kde 
je dominantnou pamiatkou pevnosť  Alcázar. Nasleduje 
prehliadka slávnej toledskej katedrály, námestia Zocodóver 
a múzea maliara El Greca. Pokračovanie do Granady, uby-
tovanie, večera.

5. deň – raňajky, prehliadka slávnej Granady. Uličky 

štvrte Albacín vedú ku kostolu San Nicolas, odkiaľ je vidieť 
celý komplex Alhambry s  pevnosťou  Alcazába. Návšteva 
Levieho dvora a záhrad Generalife. Návrat do hotela, veče-
ra. Fakultatívne - možnosť návštevy predstavenia flamenca.

6. deň – raňajky, pokračovanie do Córdoby, prehliad-
ka perly maurskej architektúry, córdobskej mešity - La 
Mezquita. Prechádzka po židovskej štvrti a návšteva cór-
dobskej synagógy. Presun do hlavného mesta Andalúzie - 
Sevilly, ubytovanie, večera.

7. deň – raňajky. Začiatok prehliadky mesta v kráľovskom 
paláci Alcázar. Pokračovanie labyrintom židovskej štvrte 
a  návšteva sevillskej katedrály. Transfer a následná pre-
hliadka britskej kolónie Gibraltár. Nočný prejazd na po-
brežie Costa Azahar.

8. deň – príchod v ranných hodinách. Dopoludnia  individu-
álne voľno v malebnom mestečku Peñíscola, ktorého domi-
nantou je hrad postavený templármi v 13. storočí. Nachádza 
sa tam tiež krásna dlhá piesočnatá pláž a rybársky prístav. 

Popoludní transfer - Costa Brava/Maresme, ubytovanie, 
večera.

9. deň – raňajky, prehliadka mesta Girona a jej najvýznam-
nejších pamiatok, židovská štvrť El Call, arabské kúpele 
z 15. storočia a katedrála Santa Maria de Girona. Presun do 
mestečka Tossa de Mar. Krátka prechádzka na vyhliadku 
k majáku, odkiaľ sa naskytnú úchvatné pohľady na pobre-
žie Stredozemného mora. Ubytovanie, večera.

10. deň – raňajky, prehliadka kláštora Montserrat. Areál 
kláštora tvorí bazilika, malé múzeum so zbierkou archeo-
logických nálezov zo Stredného Východu, múzeum s ob-
razmi slávnych svetových maliarov. Popoludní presun do 
Bacelony. Okružná jazda mestom - Sagrada Família, Arc 
de Triomf – bývalá aréna býčích zápasov a námestie Placa 
Catalunya, Passeig de Gracia – Gaudího domy, námestie 
Placa d´Espanya, Olympijský štadión na  vrchu Montjuic. 
Krátke individuálne voľno. Ubytovanie, večera. 

11. deň – raňajky, transfer na letisko a odlet do Viedne.  

Termíny 
11 dní/10 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

14.06. - 24.06. 1 325 1 305
13.09. - 23.09. 1 325 1 305

V cene je zahrnuté: 9x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Barcelona  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 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 250 EUR/os. (platba na mieste).  Ostatné doplatky: 1-lôžková 
izba 250 EUR/9 nocí. Upozornenie: pre vstup na územie Gibraltáru (územie Veľkej Británie) je odporúčaný cestovný pas. 

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/spanielsko/madrid/cesta-spanielskym-kralovstvom

