BARCELONA S FEREM MICHLÍKEM

Pobytový s výlety, Svět s průvodci Periscope, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
EUROVÍKEND NAPLNĚNÝ ŠPANĚLSKÝMI EMOCEMI POD TAKTOVKOU OBLÍBENÉHO PRŮVODCE FERA MICHLÍKA.
Zveme Vás na příjemný kulturní víkend v Barceloně.
Barcelona alias Barca je sebevědomým velkoměstem, které je historické i moderní, ležérní i dynamické, katalánské,
španělské, evropské i světové...
Nabízí snad všechno, po čem touží turisté:
- hodnotné památky, výborná muzea a skvělou architekturu
- křivolaké uličky Starého města i velkorysé bulváry čtvrti Eixample
- vynikající gastronomii, báječný folklor
- pobřežní promenádu s nezaměnitelnou atmosférou
- chrám Sagrada Familia
- možnost prohlídky La Pedrera
Vydejte se s námi do Barcelony, kde na jaře panují příjemné teploty. Mírné klima přímo vybízí k procházkám po památkách
a vychutnání si místní výtečné kuchyně v některé z četných lokálních restaurací.
UBYTOVÁNÍ V 4* HOTELU V CENTRU BARCELONY

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

8. 5. - 11. 5. 2023

4 dny

20 600 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha - Barcelona a zpět vč. let tax ve výši 6 000 Kč
3x ubytování v 4* hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
3x snídaně
průvodce
vstup do parku Güell
cestovní pojištění UNIQA K5S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19).
CENA NEOBSAHUJE:
jízdné cca 30 EUR - budeme se přepravovat MHD, z/na letiště pojedeme metrem
vstupné na místě dle vlastního uvážení, vstup do Sagrada familia a Casa Pedrera - nutno rezervovat při objednání zájezdu
další výše neuvedené služby a případné náklady spojené s testováním
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 4 900 Kč
příplatek č.1 (Vstupné do chrámu Sagrada Familia - nutno objednat při rezervaci zájezdu): 700 Kč
příplatek č.2 (Vstupné do La Pedrera - nutno objednat při rezervaci zájezdu): 650 Kč
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: 10
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PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Barcelony, přesun metrem do centra města, ubytováni budeme nedaleko zastávky
metra. Čeká nás podvečerní seznámení s Barcelonou, procházka hlavní tepnou celého města bulvárem La Rambla. Vede

od mořského pobřeží, kde stojí majestátní Kolumbův sloup, protíná několik čtvrtí a končí na Plaza de Catalunya.
2. den: Tento den se ponese ve jménu krále secese Antonia Gaudího. Společně uvidíme neobyčejné stavební dílo, symbol
novověké Barcelony, chrám Sagrada Familia. Dle plánů tohoto slavného architekta se postavil i unikátní bytový dům
Batlló, stavba, která se vymyká představám klasické architektury. Dům Casa Mila, přezdívaný "La Pedrera", připomíná
spíše zvrásněný skalní masív než bytový dům. Velkolepá fasáda domu, masivní, nazdobená, ale přesto elegantní, je něčím
vyjímečným. Po náročném dni si můžeme oddechnout v rozlehlém parku Güell (vstupné v ceně zájezdu), odkud se nám
naskytnou báječné výhledy na město.
3. den: Tento den bude zasvěcen historii a kultuře tohoto po Madridu druhého největšího španělského města. S průvodcem
se vydáte pozemní lanovkou na kopec Montjuic tyčícím se nad městem do výšky 173 metrů s úchvatnými vyhlídkami na
panorama města, gigantický přístav i volné moře. Můžete se svézt vyhlídkovou lanovkou. Vydáte se také do čtvrti Ciutat
Vella - starého města, které zahrnuje i středověké centrum Barri Gótic.
4. den: Dopoledne program dle vlastního uvážení, například Aquárium Barcelona nebo muzeum Pabla Picassa. Pokud byste
chtěli dodatečně individuálně navštívit Casa Mila (La Pedrera), můžeme Vám zakoupit vstupenku online (za příplatek pouze
při objednání zájezdu). Odjezd místní dopravou na letiště a v podvečer odlet do Prahy.
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.

