MADRID A TO NEJLEPŠÍ Z CENTRÁLNÍHO ŠPANĚLSKA
Poznávací, Pobytový s výlety, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
HOTEL V CENTRU MADRIDU PO CELOU DOBU ZÁJEZDU, JEDNODENNÍ VÝLETY DO OKOLÍ, PŘESUNY POHODLNOU
MÍSTNÍ DOPRAVOU, MENŠÍ SKUPINA
Novinka CK Periscope svět – 6denní letecký zájezd
Vydejte se s námi poznat krásy srdce Španělska. Čeká nás pulzující Madrid s jedinečnou architekturou i vzácnými
uměleckými díly, stejně jako jednodenní výpravy do historických měst rozesetých po kastilských provinciích. V Madridu
můžete ochutnat speciality z celého Španělska a prožít historii a kulturu této země v její nejčistší podobě. Kromě hlavního
města navštívíme ještě královský palác El Escorial v horách, město Segovia s jedinečným římským akvaduktem a
turistickou perlu Toledo, to vše za využití pohodlných a rychlých španělských vlaků a přehledného systému městské
hromadné dopravy.
V Madridu a okolí si užijeme ochutnávku toho pravého Španělska a objevíme evropské velkoměsto, které nepatří mezi
nejznámější cíle turistů. Návštěva bude lákavá pro milovníky umění, jelikož Madrid je městem mnoha světoznámých
galerií a muzeí. Ostatní se zase mohou nechat zlákat lahodnou španělskou gastronomií, užít si proslulé španělské
flamenco a nasát místní atmosféru.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

2. 5. - 7. 5. 2023
12. 9. - 17. 9. 2023

6 dnů
6 dnů

29 900 Kč
31 400 Kč

letiště Praha
letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
zpáteční letenku Praha – Madrid vč. let. tax a odbaveného zavazadla
5x ubytování v hotelu 3* kategorie v centru Madridu
5x snídaně
4denní jízdenku na madridské metro + transfery z letiště do hotelu a zpět
dopravu vlaky a veřejnou dopravou na jednodenní výlety
vstup do kláštera El Escorial
průvodce
cestovní pojištění Uniqa K10S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
další vstupy v Madridu a okolí (orientačně např. Palacio Real – 12 EUR, Museo Nacional del Prado – 15 EUR, ThyssenBornemisza Museum – 13 EUR, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia – 12 EUR, Mešita Cristo de la Luz – 3 EUR)
představení flamenco s občerstvením ve formě tapas (cca 50 EUR)
další stravování
případné náklady spojené s testováním na Covid-19 atp.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 4 500 Kč
POZNÁMKY:
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8

PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Madridu. Přesun do hotelu a ubytování na 5 nocí. Podle letových časů případně zahájení prohlídky.
2. den: Dopoledne společná prohlídka centra Madridu. Prohlédneme si hlavní náměstí Plaza Mayor, katedrálu Panny
Marie Almudenské, okolí královského paláce Palacio Real a budeme moci ochutnat tapas a další španělské speciality na
trhu Mercado de San Miguel. Odpoledne možnost návštěvy egyptského chrámu Templo de Debod nebo osobité čtvrti La
Latina.
3. den: Ráno se vydáme na celodenní výlet do města Segovia. Projdeme se po římském akvaduktu s řadou vyhlídek na
město, prohlédneme si impozantní katedrálu a zájemci mohou navštívit i interiéry pevnosti a královského paláce Alcázar
s maurskými vlivy. Odpoledne lehká pěší turistika s výhledy na dominanty města Segovia a pohoří Sierra de Guadarrama,
případně vlastní program ve městě. Večerní návrat do Madridu a pro zájemce možnost návštěvy tanečního představení
temperamentního flamenca.
4. den: Půldenní výlet vlakem do městečka El Escorial. Vydáme se královským parkem ke klášteru a královskému sídlu
El Escorial (vstupné v ceně). Uvnitř monumentálního paláce navštívíme baziliku, temnou královskou hrobku i komnaty. Na
závěr se ještě podíváme do impozantní knihovny a poté se vrátíme zpět do Madridu. Společně se projdeme přes náměstí
Plaza de Cibeles k bráně Puerto de Alcalá a zamíříme na světoznámou promenádu Paseo del Prado s množstvím
světoznámých muzeí a galerií, které bude možné navštívit podle vašich individuálních zájmů.
5. den: Celodenní výlet vlakem do města Toledo, kde se mísí vlivy křesťanské, židovské i muslimské kultury. Zavítáme
k městské pevnosti, ke katedrále i k mešitě Cristal de la Luz, užijeme si množství krásných vyhlídek a zatouláme se
v křivolakých uličkách historického centra. Projdeme se k řece Tajo a turistickou cestou podél řeky s výhledy na město
dojdeme zpět na nádraží. Večerní návrat do Madridu.
6. den: Návrat 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.

