Relax na plážích Cádizu + OCHUTNÁVKA SHERRY + PLAVBA NÁRODNÍM PARKEM (letecky z
Prahy)
4.6. - 11.6. 2022
36 990,00 Kč
Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28956/

Průvodkyně:

Markéta Petrlíková

Specialista:

Renata Němcová, +420 775 750 463, nemcova@radynacestu.cz

Pestrost Středomoří, nádech arabského světa, flamenco, tapas… Připraveni? Andaluská siesta začíná. Vyzkoušíte rybí
speciality, chuť sangrie a sladce opojného sherry. Načerpáte energii na plážích Cádizského zálivu. Můžete se toulat
starobylými uličkami, vinnými sklepy i palácem v Seville. A užít si show vášnivého tance či klidnou plavbu národním
parkem. Dopřejte si relax na jihu Španělska!

Na co se můžete těšit
pohoda slunných plážích Cádizského zálivu
středomořská atmosféra s příchutí sangrie
koštování lahodného sherry Osborne a Jerez
výhled na Sevillu z gotické zvonice Giralda
plavba rozmanitou krajinou NP Doñana

Co už máte v ceně?
zpáteční letenka Praha – Sevilla s přestupem včetně letištních tax
kabinové a odbavované zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel
doprava z letiště na ubytování a zpět
7x ubytování v 3* hotelu
7x polopenze
průvodce po celou dobu
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
vstupné na místě
jízdné
příplatek za jednolůžkový pokoj: 9 000,00 Kč

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
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Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

prohlídka vinných sklepů a degustace vína: cca 20 EUR
představení flamenca: cca 25 EUR
výlet NP Doñana: 25–45 EUR
kurz vaření: dle aktuální nabídky
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Co vše zažijete: den po dni
Sobota 4. června: Odlet z Prahy do Sevilly a přejezd do hotelu poblíž Cádizu, kde strávíme celý náš pobyt.
V závislosti na čase příletu, pokud nám to čas dovolí, bude možná krátká procházka v okolí hotelu.

Neděle 5. června: Společnost nám bude dělat zasloužený odpočinek na prosluněných písečných plážích. Pak
prozkoumáme městečko Puerto de Santa María a okoštujeme vyhlášené místní sherry.
Dopřát si vyhřátý písek a pofukování mořského vánku, doplňovat tekutiny a nenechat se rušit povinnostmi, které jste zanechali
doma. Siesta na cádizských plážích začíná…
Odpoledne se seznámíme s Puerto de Santa María. Projdeme se uličkami malebného centra a budeme mít možnost navštívit
vinné sklepy firmy Osborne – jedné z nejslavnějších značek vyrábějících sherry.
Čeká nás prohlídka sklepů s neodmyslitelnou ochutnávkou tohoto typického místního alkoholického nápoje. Mimo jiné se
dozvíte i příběh býků, kteří jsou jako historické billboardy roztroušeny podél silnic po celém Španělsku.

Pondělí 6. června: Lenošení na pobřeží Costa de la Luz pokračuje i dnes. Se zájemci se vydáme do starobylého
Cádizu. Perly historie, krásná pláž, rybí speciality… Poznávejte, ochutnávejte, relaxujte!
Pláže nemusíte opustit ani dnes, jsou tu jenom pro vás. Můžete si nerušeně užívat pohody pláží a plnými doušky vychutnávat
atmosféru Cádizského zálivu. Pro ty, kteří touží pobřeží poznat více, je připraven fakultativní výlet do Cádizu.
Město Cádiz s historií sahající až 3 000 let do minulosti leží na úzkém výběžku na pobřeží Costa de la Luz (Pobřeží světla). Je ze
tří stran omýváno Atlantickým oceánem a směrem k moři je chráněno hradbami.
Projdeme si společně uličky Starého Města a nevynecháme ani krásnou monumentální barokní katedrálu. Nabízí se také
návštěva dvou strážních hradů – Santa Catalina a San Sebastián s majákem.
Kdo se bude chtít podívat na Cádiz z výšky, může vyšplhat na jednu z věží katedrály, odkud je nádherný výhled na celé město,
další možností je navštívit strážní věž Torre Tavira, kde na nás jako překvapení čeká kromě výhledů i tajemná camera obscura.
Přímo v centru města se nachází slavná pláž La Caleta, a tak můžete odpoledne využít ke koupání ve vlnách Atlantiku,
návštěvě místních barů s tapas a jinými lokálními pochoutkami, protože Cádiz je vyhlášený svými specialitami z ryb a mořských
plodů (např. La Tapería del Lulu). Navíc město bude v tuto dobu pod vírem karnevalu, jehož atmosféra je působivá.

Úterý 7. června: Je opět čas na pohodu a sladké nicnedělání… s vychlazenou sangrií. Dokonalá letní idylka. Na závěr
dne se můžete těšit na taneční flamenco show.
Sluncem zalitá pláž, vychlazená sangria a tyrkysové moře. Relax, jak má být. Budeme si jednoduše vychutnávat dovolenkovou
pohodu.
Večer budeme mít možnost navštívit představení flamenca, které se zrodilo právě zde v Andalusii a jeho sláva se později rozšířila
po celém Španělsku.

Středa 8. června: Užívejte jako Španělé. Pláže zálivu u Cádizu opět čekají. Pro zájemce je připraven gastro výlet do
města sherry za odhalením tajů výroby lahodného nápoje i příběhu o jeho názvu.
Odpočinek a španělská mañana nebo pestrý koktejl zážitků a poznávaní nových míst… Čemu dáte přednost dnes?
Se zájemci vyrazíme na fakultativní výlet do města sherry – do Jerezu de la Frontera. Ochutnáme nejslavnější místní
alkoholický nápoj Vino de Jerez, jehož jméno Angličané zkomolili na sherry, prohlédneme si vinné sklepy a pronikneme do tajů
jeho výroby. A dozvíme se také, proč má Jerez i spousta dalších andaluských měst v přízvisku „de la Frontera“.

Relax na plážích Cádizu + OCHUTNÁVKA SHERRY + PLAVBA NÁRODNÍM PARKEM (letecky z Prahy)

Strana 3/4

14804-28956

Po prohlídce si nenecháme ujít ani zdejší památky. Navštívíme starou maurskou pevnost Alcázar s mohutnými hradbami z 12.
století. Prohlédneme si barokní katedrálu a další historické skvosty v centru města. Projdeme se parkem Alameda Vieja,
zastavíme se v některém z místních barů a výlet zakončíme jak jinak než sklenkou sherry.
Poté se vrátíme na ubytování.

Čtvrtek 9. června: Den jako stvořený pro koupání a slunění. Pokud jste stále naladěni na nové zážitky, doporučujeme
návštěvu Sevilly, která mimo jiné ukrývá úchvatné náměstí a jeden z klenotů gotiky.
Dnes nás opět čeká relax na cádizských plážích s vodními radovánkami, nebo pokud máte opět chuť poznávat krásy Andalusie,
můžeme se vydat do krásné, barevné a živé Sevilly.
Naší první zastávkou v Seville bude náměstí Plaza España, které je opravdovým klenotem z dob příležitosti Iberoamerické
výstavy ve 20. letech minulého století a hlavním dekoračním prvkem jsou tu slavné kachlíky „azujelos“.
Poté se vydáme ke katedrále, která je jednou z největších gotických katedrál v Evropě. Uvnitř se nachází hrobka slavného
mořeplavce Kryštofa Kolumba a mnoho dalších zajímavostí.
Pokud máte rádi pohled z výšky, vyšlápneme si na bývalý minaret, dnes zvonici zvanou Giralda, a pokocháme se výhledem na
centrum Sevilly. Nemusíte mít obavy, nahoru nevedou schody, ale rampa, která tu je proto, aby mohl vyjet nahoru jezdec na koni,
takže výstup je celkem pohodlný.
Dalším lákadlem v Seville je skvostný královský palác, který je nádhernou ukázkou španělského mudéjarského umění. A kdo
dá přednost klidnějšímu programu, může se projet lodí po řece Guadalquivir a obdivovat místní památky z hladiny řeky.
Ve večerních hodinách se vrátíme do hotelu.

Pátek 10. června: Španělská mañana končí… Poslední chvíle k odpočinku, poznávání utajených zákoutí zálivu nebo
fakultativní výlet do národního parku, který prozkoumáme z paluby lodi i pěší procházkou.
Čeká nás poslední den na nádherném arabském pobřeží. Nemusíme dělat nic, jen se nechat unášet vlnami Středozemního moře,
vystavit se slunečním paprskům a chytat bronz.
Zájemci se vydají do národního parku Doñana, který se nachází v ústí slavné řeky Guadalquivir.
Dojedeme do městečka Sanlúcar de Barrameda. Tam se nalodíme na loď a z její paluby budeme obdivovat krásy jednoho
z nejslavnějších španělských národních parků, který byl v roce 1994 zapsán na seznam památek UNESCO. Vystřídáme řadu
kontrastů a ekosystémů: pláže, duny, borové háje, solné bažiny a další.
Po plavbě po řece Guadalquivir se vylodíme v srdci národního parku a vydáme se na procházku parkem, při níž budeme moci
pozorovat místní faunu a flóru.
Návrat na ubytování.

Sobota 11. června: Odlet ze Sevilly v ranních hodinách a návrat zpět do ČR.
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