ANDALUSIE - adventní a předvánoční

Poznávací, Svět s průvodci Periscope, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
PŘÍJEMNÉ POČASÍ, KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI, I V PROSINCI ZELENÁ PŘÍRODA A "UNESCO" CORDÓBA.
Andalusie si každého podmaní svým téměř africkým klimatem, mořem, jedinečnými bílými vesnicemi "pueblos blancos",
krásnou starobylou architekturou, pestrými dějinami a výborným jídlem a pitím. My během pár dní navštívíme přímořskou
Málagu, malebnou Rondu a další menší vesničky. Zavítáme samozřejmě také do přírody a budeme projíždět
rozlehlými olivovými háji. Nakonec se ztratíme v uličkách Córdoby (UNESCO), která bude v adventním čase ještě
malebnější, než jindy.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Malaga a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč s příručním zavazadlem
dopravu 1 - 2 minivany nebo mikrobusem
4x ubytování ve 2-3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
4x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 40 EUR a další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 4 000 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v ČR lze sjednat jen při objednání zájezdu: 450 Kč
odbavené zavazadlo (stav k 25.7.2022, může se změnit): 1 500 Kč
svoz z letiště Praha do Brna - min. 3 os.: 2 000 Kč
POZNÁMKY:
S ohledem na omezený zavazadlový prostor minivanů předepisujeme v instrukcích k zájezdu s sebou jen menší zavazadlo.
Termín zájezdu může být posunut o 1-2 dny, definitivní termín zájezdu bude upřesněn nejpozději 2 týdny před plánovaným
odjezdem.
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: 6
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PROGRAM:
1. den: Večerní přímý let z Prahy do Malagy. Transfer do hotelu nedaleko Středozemního moře.
2. den: Ranní procházka po pláži. Cca 2 hodinová návštěva města Málaga. Uvidíme mj. Římský amfiteátr, katedrálu
a vyjedeme na vrch Alcazaba s výhledem na město. Po poledni přesun do malebného městečka Ronda. Prohlídka, večeře
a odjezd na ubytování v oblasti (2 noci).
3. den: Program dnešního dne sestaví průvodce podle počasí. To by mělo být přiznivé jak pro krátké procházky přírodou, tak
pro posezení u dobrého španělského jídla počínaje tapas až po rybí speciality. Nedaleko Rondy jsou jak typické bílé
vesnice, tak krásná příroda, např. v přírodním parku Sierra de Grazalema.
4. den: Cestou mnoha olivovými háji dojedeme na vyhlídku Mirador de Tres Embalses. Pak na nás už čeká starobylé
město Córdoba (UNESCO). Nejprve si prohlédneme středověký most a pak se ztratíme ve spleti kouzelných uliček plných
kaváren, restaurací a butiků. Zájemci se mohou večer nechat strhnout představením flamenka v některé restauraci. Nocleh

v Córdobě.
5. den: Ráno si prohlédneme nejpůsobivější muslimskou stavbu v celé Andalusii: Mezquita (mešita) je dnes katedrálou
s úžasnou původní výzdobou. Před polednem se vydáme na cestu zpět na letiště u Malagy, odkud pozdě večer odletíme do
Prahy. Přílet do Prahy je plánován až po půlnoci!
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.

