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Oblast Andalusie Vás osloví svým exotickým nádechem, který jako by až nepatřil na evropský kontinent. 

Nechte si do paměti nesmazatelně zapsat stopy maurského dědictví ve Španělském království, které se zde 
snoubí s krásou křesťanství a španělskou kulturou. 

Poznejte skvosty této oblasti, jako jsou města Córdoba, Granada, Málaga či Sevilla. Projeďte s námi 
andaluské bílé vesničky i bývalá hlavní města různých kulturních celků. 
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Hotel 2*/3* na pobřeží Costa del Sol a hotel 2*/3* na pobřeží Costa Brava/Maresme 
Říjen 2022 

 
1. varianta: 14 990 Kč / student ve vícelůžkovém pokoji. 

  
Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 45 platících osob a více. 

 
2. varianta: 15 490 Kč / student ve vícelůžkovém pokoji. 

  
Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 40 – 44 platících osob. 
 
 
V ceně je zahrnuto:  
 

• Ubytování 4 nocí s polopenzí v hotelu 2*/3* na pobřeží Costa del Sol a 2 noci s polopenzí 

v hotelu 2*/3* na pobřeží Costa Brava/Maresme. 

• Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích (třílůžkové, čtyřlůžkové, …). 

• Autobusová doprava (klimatizovaný bus s WC). 

• 2x návštěva Barcelony. 

• Výlet do Málagy. 

• Výlet do Córdoby. 

• Výlet do Granady. 

• Výlet do Sevilly. 

• Delegátský a průvodcovský servis v místě pobytu.  

• Cestovní pojištění Uniqa včetně připojištění Covid-19.  

• Pojištění proti úpadku CK. 

 
V ceně není zahrnuto: vstupy, turistická taxa v Katalánsku (0,50 €/noc platí pouze starší 16 let), MHD 
v Barceloně, kapesné ani jiné vedlejší výdaje.  
 
Vratný depozit: cca 20€ /student (depozit se vybírá na místě a slouží jako jistina při případném vzniku 
škody na hotelu). 
 
 
Platební podmínky: 
 

• 1. platba splatná k datu 2.05.2022: 7 000 Kč / student. 

• 2. platba splatná k datu 24.06.2022: 7 990 Kč / student při 1. variantě. 

8 490 Kč / student při 2. variantě. 
 
 

Rozdělení pokojů je v plné kompetenci hotelu. 

Všechny autobusové výlety v místě pobytu doprovází český průvodce s výkladem.  

Skupinové akce a prohlídky objektů je třeba rezervovat v dostatečném časovém předstihu. 

Pro školní skupiny je nutné potvrzení vydané školou (seznam studentů a pedagogů s daty narození – 
označený razítkem). 
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Modelový program – program upravíme dle Vašich potřeb a požadavků: 
 
 
1. den (pátek): V dopoledních hodinách odjezd z ČR. Přejezd přes Německo a Francii do Španělska (noční 
přejezd).  
 
2. den (sobota): V dopoledních hodinách příjezd do Barcelony. Pěší prohlídka hlavního města Katalánska –
přístav, Gotická čtvrť, katedrála, promenáda La Rambla a tržnice La Boquería. Ubytování na pobřeží Costa 
Brava/Maresme v Katalánsku. Večeře. 
 
3. den (neděle): Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do Barcelony Paseo de Gracia s domy Casa 
Batlló a Casa Milá od Antonia Gaudího, La Sagrada Familia, možnost navštívit stadion FC Barcelony Camp 
Nou či Park Guell (přesun metrem). Ve večerních hodinách odjezd do Andalusie. Noční přejezd. 
 
4. den (pondělí): V dopoledních hodinách příjezd do Málagy, prohlídka centra města, římského divadla, 
Alcazaby. V odpoledních hodinách odjezd na Costa del Sol. Ubytování. Večeře. 
 
5. den (úterý): Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do Sevilly. Prohlídka centra města, návštěva třetí 
největší katedrály v Evropě, kde jsou uloženy ostatky Kryštofa Kolumba a Plaza España, návštěva Alcázaru. 
V podvečerních hodinách návrat do hotelu. Večeře. 
 
6. den (středa): Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do Granady. Prohlídka centra města. Následně 
návštěva čtvrti Sacromonte a Miradoru de San Nicolas (výhled na Alhambru s pohořím Sierra Nevada), 
návštěva Alhambry. Ve večerních hodinách návrat do hotelu. Večeře. 
 
7. den (čtvrtek): Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do multikulturního města Córdoby. Návštěva 
mešity/katedrály s 19 loďmi. Dále prohlídka židovské čtvrti se synagogou a římským mostem. V 
podvečerních hodinách návrat do hotelu, osobní volno s možností koupání. Večeře. 
 
8. den (pátek): Snídaně s sebou. V ranních hodinách odjezd z Costa del Sol na pobřeží Costa 
Brava/Maresme v Katalánsku. V podvečerních hodinách příjezd na hotel. Ubytování. Večeře. 
 
9. den (sobota): Snídaně. Dopoledne individuální program. V odpoledních hodinách odjezd přes Francii a 

Německo do ČR (noční přejezd). 

10. den (neděle): V odpoledních hodinách příjezd do ČR. 

Poznámka: změna programu vyhrazena 
 
 
Orientační informace o vstupech: 
 
Casa Natal Picasso: vstup zdarma 

Mešita/katedrála, Córdoba – skupinové vstupné: 11€/osoba. 

Katedrála Sevilla – skupinové vstupné: 6€/student. 

Alcázar, Sevilla – skupinové vstupné: 1€/osoba do 16 let, 4€/osoba nad 16 let. 

Alhambra, Granada – skupinové vstupné: 22€/osoba. 

 

Poznámka: uvedené ceny vstupného jsou orientační a mohou se v průběhu roku změnit. 
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