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Program:

1. deň – prílet do Barcelony, transfer do hotela v  oblasti 
Costa Brava/Maresme, ubytovanie v hoteli, večera.

2. deň – raňajky, odjazd ku kláštoru cisterciánov Santa 
Maria de Poblet (UNESCO), založeného v  12. storočí, 
pohrebisko aragonských kráľov. Prejazd španielskym vnút-
rozemím do najstaršieho španielskeho univerzitného mes-
ta Alcalá de Henares (UNESCO), ktoré sa stalo vzorom 
pri zakladaní miest španielskymi misionármi v  Latinskej 
Amerike. Prehliadka historického centra mesta - arcibis-
kupský palác, Calle Mayor, ulica s  najdlhším podlubím 
v  Európe, rodný dom a  námestie spisovateľa Miguela de 
Cervantesa, univerzitná štvrť. Ubytovanie, večera.

3. deň – raňajky, celodenná prehliadka Madridu, hlav-
ného mesta Španielska. Pešia prehliadka mesta s  očaru-
júcimi námestiami a  zákutiami  – Španielske námestie so 
súsoším Dona Quijota a  jeho verného služobníka, Hlavné 
námestie, centrum života Habsburgovcov v  17. storočí 
s  historickými budovami, obchodíkmi, terasami a  tapas 

barmi. Pokračovanie k  Puerta del Sol (Slnečnej bráne) 
a  Kráľovskému palácu. Popoludní individuálne voľno 
s možnosťou návštevy jednej z najvýznamnejších obrazární 
na svete - Museo del Prado, centra moderného umenia  - 
Centro de Arte Reina Sofia, či parku El Retiro. Ubytovanie 
a večera.

4. deň – raňajky, odchod do San Lorenza de El Escorial 
(UNESCO), prehliadka jedinečného diela španielskej archi-
tektúry – monumentálneho kráľovského paláca El Escorial 
s  bazilikou a  panteónom španielskych kráľov. Príchod do 
Segovie (UNESCO), pešia prehliadka historického cen-
tra s  jedným z  najzachovalejších rímskych akvaduktov 
v  Európe, katedrála, pevnosť Alcázar, pohľad na román-
sky kostol Veracruz, mestské opevnenie z  12. storočia. 
Ubytovanie a večera.

5. deň – raňajky, prehliadka Avily (UNESCO) s mohutnými 
mestskými hradbami z 11. storočia, katedrály a historické-
ho centra mesta. Prejazd do Toleda (UNESCO), prehliadka 

mesta, katedrála Panny Márie, kostol sv. Tomáša s jedineč-
nou mudejarskou vežou.  Ubytovanie, večera.

6. deň – raňajky, odjazd do mesta Cuenca (UNESCO), 
prehliadka historického centra  – „visiace“ domy, veža 
Mangana, katedrála. Popoludní prehliadka horského mes-
ta Teruel, presláveného aj vďaka mudejarskej architek-
túre (UNESCO), v ktorej štýle nájdeme vežu San Salvador, 
katedrálu, kostol a  vežu San Pedro. Návšteva mauzólea 
„Amantes de Teruel“ (Milenci z  Teruelu). Ubytovanie, 
večera.

7. deň – raňajky, odjazd do perly Katalánska – Barcelony 
(UNESCO). Panoramatická jazda modernistickou časťou 
mesta s architektonickými dielami A. Gaudího (Casa Batlló, 
Casa Milá – La Perdera, exteriér chrámu Sagrada Familia). 
Individuálne voľno na prechádzku najznámejšou turistic-
kou tepnou La Rambla, prístavom alebo návšteva morské-
ho akvária. Ubytovanie, večera.

8. deň – raňajky, odlet z Barcelony.

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

17.06. - 24.06. 1 125 1 105
09.09. - 16.09. 1 125 1 105

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň  Barcelona  Viedeň, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová 
doprava počas okruhu, 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 120 EUR/os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 
230 EUR/7 nocí.

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

