ANDALUSIE V DOBĚ SLAVNOSTI V SEVILLE
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
ATMOSFÉRU PANUJÍCÍ V SEVILLE NELZE POPSAT SLOVY - TU MUSÍTE ZAŽÍT. NENÁROČNÉ PŘEJEZDY. DOSTATEK
ČASU NA KAŽDÉ MĚSTO I NA ALHAMBRU.
NOVĚ UPRAVENÝ A PRODLOUŽENÝ PROGRAM. 5x POLOPENZE.
Každoročně vypravovaný zájezd do krásného kraje, jehož termín se mění podle doby konání nádherné folklórní slavnosti
flamenka Feria de Abril.
Andalusie je nejjižnějším a bezesporu nejatraktivnějším regionem Španělska. Nejen v architektuře a životním stylu
jeho starobylých měst – jako jsou Malaga, Cádiz, Sevilla, Granada či Córdoba – jsou dodnes patrné jejich pestré dějiny.
Uvidíme, že navzdory téměř africkému klimatu se na vrcholcích pohoří Sierry Nevady (téměř 3 500 m n. m.) drží celoročně
sníh. A v jeho podhůří je možné navštívit jedinečné „bílé vesnice“ (pueblos blancos).
Fascinující je nejen andaluská příroda, jíž dominuje nepřehlédnutelná pestrost, bohaté olivové háje a úchvatné
mořské i oceánské pobřeží, ale své neopakovatelné kouzlo nabízí i již zmíněné starobylé historické památky, vynikající
místní gastronomie a působivý folklor – především flamenco. V neposlední řadě zde potkáte řadu usměvavých
a pohostinných lidí. Dobrá nálada a pohoda z obyvatel Andalusie přímo čiší!
Gibraltar – britské zámořské území přitahuje turisty z více důvodů - Afrika na dohled (a dokonce ve společnosti jediné
evropské kolonie opic, které již přivykly přítomnosti turistů), pěší chodník přes runway letiště, výhodné nákupy v bezcelní
zóně a britský místní kolorit (fish & chips).
Specialitou, a při dobré konstelaci hvězd, i vrcholem právě tohoto zájezdu, by měla být slavnost flamenka Feria de
Abril v Seville. Neuvěřitelná koncentrace pravého andaluského folkloru.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

22. 4. - 1. 5. 2023

10 dnů

38 800 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Malaga a zpět vč. let. tax ve výši 9 000 Kč
dopravu autobusem
8x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
8x snídaně
5x večeře
průvodce
vstupné do Alhambry (UNESCO)
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu,
karanténu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 80 EUR a další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním na COVID-19
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 7 000 Kč
SLEVY:
●
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2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 25
●
●

●
●

PROGRAM:
1. den: Odpolední nebo večerní přímý let z Prahy do Malagy. Transfer na nocleh, 2 noci na jednom místě.
2. den: Nejprve vyjedeme k horské vesnici Casares, kde si prohlédneme typickou architekturu tzv. bílých vesniček
(pueblos blancos). Poté nás silnice s nekonečnými zatáčkami dovede do starobylé části města Ronda, nádherně
umístěného na skalním ostrohu nad hlubokou roklí, překlenutou mostem Puente Nuevo. Ronda je rodištěm moderní formy
býčích zápasů, arénu je možné navštívit. Pozdní oběd doporučujeme v některé z restaurací v historickém centru. Čas
budeme mít i na pěknou procházku. Navečer po návratu do hotelu možnost koupání v moři.
3. den: Podél pobřeží budeme směřovat na nejjižnější cíp Evropy. Gibraltarskou skálu uvidíme již od rána v dáli. Po pasové
kontrole přejedeme přes letištní ranvej za hranice Španělska, čímž se dostaneme na britské území zvané Gibraltar.
V případě příznivého počasí vyjedeme lanovkou vysoko na skalisko, odkud je za mořskou úžinou vidět africký kontinent. Ten
nám evokují i všudypřítomné opice, které zde na jediném místě v Evropě volně žijí. V Gibraltaru stojí za vidění i další vyhlídka
na "evropském" bodu i nádherné náměstí a uličky, kde se můžeme občerstvit. Poté odjedeme do španělského města Tarifa,
kde se stýká Středozemní moře s Atlantikem ve 14 km úžině. Odjezd na ubytování na hotel s možností koupání. Večeře je
v ceně zájezdu.
4. den: Dopoledne a poledne strávíme v jednom z nejstarších evropských měst (8. st. př. n. l.), v Cádizu. Město je věhlasné
mimo jiné tím, že v dobách jeho největšího hospodářského rozmachu vyplouval z místního přístavu na některé ze svých
objevných plaveb Kryštof Kolumbus. Rozloučíme se působivým výhledem z katedrály na staré město „v objetí oceánu“.
Přesun do Sevilly. Ubytování (2 noci). Večeře je v ceně zájezdu. Večer se zájemci vydají do areálu, kde místní po celý
týden bujaře slaví svou Feria de Abril.
5. den: Sevilla, jedinečné a nezapomenutelné město, byť s "línou" řekou Guadalquivir. V Seville je k vidění mj. Maurský
královský palác Alcázar (UNESCO), jedna z největších katedrál světa (UNESCO), krásný minaret – zvonice La
Giralda, ikonické Španělské náměstí s parkem, , židovská čtvrť Juderia, býčí aréna, fascinující fasády, romantická
květinová patia a neuvěřitelný noční život. Sevilla je rodištěm flamenca a místem příběhů tanečnice Carmen, lazebníka
sevillského i svůdníka Dona Juana. Naším záměrem je zažít v Seville festivalový kolorit v době „Feria de Abril“. Termín
zájezdu je tomu přizpůsoben. Během slavnosti je Sevilla výjimečně nazdobená nejen lampiony – lidé v typickém barevném
oblečení tančí a všude v ulicích zní hudba. Možnost návštěvy představení flamenka (evt. další den v Córdobě). Večeře
je v ceně zájezdu.
6. den: Dopoledne přejedeme do Córdoby. Córdoba si získá svým podmanivým kouzlem snad každého a spolehlivě vás
vtáhne do dob své největší slávy před tisíci lety! Romantické procházky úzkými starodávnými uličkami, po kamenném
mostě nad řekou Guadalquivir, příjemné posedávání v patiích kaváren, restaurací a čajoven s ochutnávkami tapas.
7. den: V historickém středu města (UNESCO) se rozkládá nejpůsobivější muslimská stavba v celé Andalusii –
Mezquita (mešita), dnes katedrála. Tu ráno navštívíme. Dále směřujeme k hradu a vyhlídce na olivové háje v jedné
z nejkrásnějších andaluzských vesnic Zucheros. Cestou se zastavíme v místní prodejně olivového oleje a madlí. Příjemnou
krajinou dojedeme do Granady, nad kterou se vypíná přes 3 000 m vysoké pohoří Sierra Nevada. V hotelu budeme spát
2 noci. Večeře na hotelu je v ceně zájezdu.
8. den: Po Seville a Córdobě je Granada dalším andaluským skvostem. Vstupné do Alhambry je zahrnuto v ceně
zájezdu. Kaple Capilla Real, návštěva honosné palácové pevnosti Alhambry a zahrady Generalife (obojí UNESCO).
Působivé výhledy na arabskou čtvrť Albaicín (UNESCO) s Juderií a Ciganerií jsou tou nejlepší pozvánkou k jejich návštěvě.
Jistě nebudete litovat, neboť arabský trh je nejvyhlášenější právě v Granadě. Dnešní večeře je také v ceně zájezdu.
9. den: Po snídani se vydáme zpět do Málagy. V Malaze nás čekají mj. pevnost Alcazaba s výhledem na město, římský
amfiteátr a katedrála. Procházku uličkami kolem skvělého korza Calle Marqués de Larios si necháme třeba až po případné
degustaci lahodného nápoje Málaga dulce. Možnost vykoupání se na místní pláži. Odjezd na letiště cca v 18 hodin. Pozdě
večer odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy v nočních hodinách.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Španělska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 není třeba dokládat bezinfekčnost. Aktuální
podmínky vstupu naleznete vždy na stránkách Ministerstva zahraničních věcí viz níže.
Aktuální podmínky vstupu do Španělska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

