
Španělsko a jihozápadní Francie za poznáním i odpočinkem 

3. – 13. 10. 2018 (st – so) 

Program: 

1. den – odjezd z ČR v odpoledních hodinách, průjezd Německem a Francií 

2. den –  program v jižní Francii – v poledních hodinách příjezd do Carcassonne – jedno 

z nejzachovalejších středověkých opevněných měst v Evropě s hradem. Ubytování 

v okolí Carcassone, večeře na grilu. 

3. den – po snídani přejedeme hranice do Španělska a navštívíme středověkou Gironu 

s majestátní katedrálou a opevněním města. Další zastávka v pohoří Montserrat se 

stejnojmenným klášterem, přejezd na Costa del Azahar do letoviska Alcoseber na 

ubytování v apartmánech Eurhostal, večeře 

4. den – po snídani volný den s koupáním nebo výšlap od ubytování na vyhlídku ke kapli 

sv. Lucie s vyhlídkou do okolí s převýšením cca 300 m, večeře 

5. den – po snídani se vydáme do vnitrozemí a navštívíme horské městečko Morella  

(1070 m n. m.) se středověkým hradem, historickým centrem a dalekými výhledy do 

okolí. Odpoledne se vrátíme na pobřeží a zastavíme v Peniscole s papežskou pevností 

a do Alcoseberu poplujeme lodí. 

6. den – po snídani zavítáme do třetího největšího španělského města Valencie. Společně 

si projdeme jeho historické centrum s bránou Torre de Serranos,bazilikou Panny 

Marie, radnicí, býčí arénou. Možnost návštěvy největšího mořského parku v Evropě 

L’Oceánografic (akvárium, delfinárium,…). Odpoledne/navečer budeme projíždět 

přírodním parkem Albufera se salinami a lagunou, večeře 

7. den – po snídani navštívíme ve vnitrozemí jeskyni v údolí Uixo s podzemní řekou. Po 

cestě na ubytování se zastavíme ve městě Sagunt s římským divadlem a románským 

hradem, večeře. 

8. den – po snídani volný den s koupáním, večeře 

9. den – po snídani odjezd do Barcelony. Celodenní prohlídka města. Uvidíme – Plaza 

Espana s palácem republiky, na hoře Montjuic Olympijský stadion, barcelonský 

přístav, sochu Kryštofa Kolumba, třídu Rambla, plaza Cataluna, chrám Sagrada 

Familia a  Gaudího park Guell. Navečer odjezd na ubytování ve Francii (bez večeře). 

10. den – po snídani průjezd národním parkem Camarque, zastávka v opevněném Aiugues 

Mortes a St. Maries de la Mer, odpoledne odjezd domů  

11. den – průjezd Německem, návrat v dopoledních hodinách.   

Cena: 11 800,-- Kč/osobu  

V ceně je zahrnuto: doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, toaletou, DVD, 

nápojovým servisem, ubytování: 2 noci hotel F1 ve Francii se snídaní a jednou večeří z grilu 

(dvoulůžkové pokoje s umyvadlem a TV, sociální zařízení společné na patře), 6 nocí 

apartmánový komplex Eurhostal v Alcoseberu s bazénem přímo na pláži, polopenze – začíná 

se večeří (formou švédských stolů), končí snídaní, dvoulůžkové pokoje – 2 klasická lůžka, 

pokoje vybavené sociálním zařízením, jednoduchým kuchyňským koutem s lednicí a malou 

terasou o celkové rozloze 40 m2, služby průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění 

CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. u pojišťovny UNIQA 

V ceně není zahrnuto: vstupy do navštívených objektů ceny pouze orientační: 

Morella – kostel a hrad – cca. 4,-- EUR ,     

Hrad Peniscola – cca. 6,-- EUR 

Loď Peniscola (La Golondrina) – 7,-- EUR,   

Oceánografický park Valencie – cca. 20,-- EUR 

Plavba lodičkou v jeskyni – cca. 8,-- EUR 


