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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame 
V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

 

OKRUH  ŠPANIELSKYM  KRÁĽOVSTVOM 

 

Costa Brava / Maresme • Zaragoza • Madrid • Toledo • Granada • Cordoba • Sevilla 

Gibraltar • Peniscola • Girona • Tossa de Mar • kláštor Montserrat • Barcelona 

TERMÍN: 12.09. - 22.09.2018 

  
CENA: 962,10 € 

v cene: obojsmerná letenka Bratislava/Viedeň – Girona/Barcelona – Bratislava/Viedeň * • transfer z letiska do hotela a späť • 

2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 9 x ubytovanie s polpenziou • doprava 

autobusom po Španielsku • vstupné na prehliadku tradičnej toledskej manufaktúry • orientačné mapky navštevovaných miest 

• sprievodca  

možný príplatok: cestovné poistenie, vstupné do paláca Alhambra, jednolôžková izba 

možné vstupy: pri absolvovaní celého programu cca 80,- € 

povinný príplatok: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc 

– platba na mieste 

Zľava pri autobusovej doprave: možnosť absolvovania celého programu iba autobusovou dopravou s odchodom z Brna, 

autobus odchádza o 1 deň skôr a prichádza o 1 deň neskôr, zľava 150,- €/osoba. Príchod do letoviska v prvý deň programu v 

dopoludňajších hodinách, v 11. deň odchod z letoviska v popoludňajších hodinách. Plánovaná trasa: ČR, DE, FR, SP. 

* v prípade letu z/do Viedne transfer z Bratislavy na letisko a späť v cene 

PROGRAM: 
1. deň: odlet z Bratislavy/Viedne, prílet do Girony/Barcelony, spoločný transfer z letiska, ubytovanie, večera. 

2. deň: raňajky, odchod v ranných hodinách autobusom do Zaragozy, prehliadka mesta (katedrála, námestie Santa 

María del Pilar, mudéjarské kostoly, arabský palác Aljafería, mestská tržnica), odchod na ubytovanie do okolia 

Madridu, večera. 

3. deň: raňajky, odchod ku kráľovskému palácu El Escorial, presun do Madridu, okružná jazda a prehliadka mes-

ta (Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry kráľovského paláca, Cervantov pamätník alebo možnosť navštíviť 

galériu El Prado), návrat na ubytovanie, večera. 

4. deň: raňajky, odchod do Toleda, prehliadka mesta (katedrála, chrám sv. Tomáša, námestie Zocodóver, mú-

zeum El Greco), návšteva tradičnej toledskej manufaktúry (ozdobné zbrane z toledskej ocele, šperky), odchod 

do Granady, ubytovanie v okolí, večera. 

5. deň: raňajky, prehliadka Granady (katedrála, kráľovská kaplnka, Albaicín), arabský sídelný palác Alhambra so 

záhradami Generalife, individuálne voľno, návrat na ubytovanie, fakultatívne možnosť navštíviť večerné pred- 

stavenie flamenca, večera. 

6. deň: raňajky, odchod do Cordoby, prehliadka mesta (mešita, exteriéry Alcazaru, Židovské mesto, typické 

„kvetinové“ ulice), odchod z Cordoby do Sevilly, ubytovanie v okolí, večera. 
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7. deň: raňajky, Sevilla - prehliadka mesta (katedrála, La Giralda, Zlatá veža, štvrť Santa Cruz, maurský palác 

Alcazar – exteriéry), odchod do britskej kolónie Gibraltar – prehliadka najjužnejšieho miesta európskeho 

kontinentu, nočný prejazd na pobrežie Costa Azahar. 

8. deň: v ranných hodinách príchod na pobrežie Costa Azahar, Peniscola (hrad Papa Luna, stredoveké mestečko), 

možnosť kúpania resp. krátkej plavby loďou, vo večerných hodinách príchod na pobrežie Costa 

Brava/Maresme, ubytovanie, večera. 

9. deň: raňajky, odchod do Girony (katedrála s vežou Karola Veľkého, románske kostoly Sant Pere de Galligants 

a Sant Nicolau, židovská štvrť, stredoveké hradby), odchod do jedného z najkrajších miest na pobreží Costa 

Brava – Tossa de Mar, návrat na ubytovanie (fakultatívne loďou), večera.  

10. deň: raňajky, prehliadka kláštora Montserrat, prehliadka Barcelony (gotická štvrť, Las Ramblas, Kolumbov 

pamätník, Antonio Gaudí – Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló), možnosť návštevy morského akvária 

alebo múzea Picassa, návrat na ubytovanie, večera.  

11. deň: raňajky, spoločný transfer na letisko a odlet z Girony/Barcelony, prílet do Bratislavy/Viedne. 

 


