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REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

31.05. – 07.06. 13 990 Kč

27.09. – 04.10. 13 990 Kč
04.10. – 11.10. 13 490 Kč
Uvedené ceny se vztahují na osoby 
na smlouvě o zájezdu, kde je uvedena 
alespoň jedna osoba 55+.

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem 2 500 Kč
Pokoj s výhledem na moře 
s příplatkem 850 Kč

Plná penze  
s příplatkem 1 880 Kč
All inclusive  
s příplatkem 4 990 Kč

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek 
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let 

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
jednotná cena 10 490 Kč

+

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



* Změna hotelu vyhrazena.

Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu Praha – Rhodos 

– Praha včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu 

Miraluna Seaside nebo Blue Bay Beach*
✓ polopenzi formou bufetu 

včetně vody, vína a piva
✓ transfer v místě pobytu: 

letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ přípitek na uvítanou 
✓ promítání dokumentárního filmu o Řecku
✓ pěší procházka po okolí s delegátem
✓ nadstandardní delegátská  

péče zaměřená na  
potřeby klientů 55+
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PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy na Rhodos 

za 2 hod. 50 min.

NOVINKA! 



RHODOS
Hlavní město: Rhodos 

Rozloha ostrova: 1 398 km2 

Délka pobřeží: cca 225 km 

Počet obyvatel: přes 100 000 

Nejvyšší vrchol: Ataviros – 1 215 m n. m. 

Patron ostrova: ostrov je zasvěcen  
bohu slunce Héliovi 

Zajímavost: jeden ze sedmi divů světa – 
socha Rhodský kolos, stával na sloupech  

u vjezdu do přístavu.

ŘECKO

ŘECKO

Rhodos
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Slunění a koupání  
na plážích Rhodosu

Ochutnávka řeckých 
specialit

Návštěva  
historických  

památek

Aktivity na Rhodosu
PODNEBÍ
Až 300 slunečných dnů v roce dělá „ostrovu 
slunce“ opravdu čest. Teplé středomořské 
počasí se v nížinách projevuje horkým 
a suchým létem, modrou oblohou a vánkem, 
který letní vedro zmírňuje. Počasí je obvykle 
příjemné, občas však přicházejí vedra 
s teplotami nad 40 ºC. V červenci a v srpnu 
fouká typický letní severovýchodní vítr známý 
jako Meltémi. Zvedá se  dopoledne, ustává 
při západu slunce a přináší úlevu při vedrech. 
Zimy v nížinách jsou mírné, prší v období 
přibližně od poloviny listopadu do března. 
Hory jsou někdy pod sněhem. 

PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA
 Vzduch Voda

Květen 26 ºC 20 ºC

Červen 28 ºC 22 ºC

Červenec 31 ºC 24 ºC

Srpen 32 ºC 25 ºC

Září 29 ºC 24 ºC

Říjen 25 ºC 22 ºC

Prasonisi

Hrad  
Monolithos

Hrad Monolithos v překladu „Osamělý kámen“ 

vybudovali johanité v 15. století na základech staršího 

byzantského opevnění. Z původní pevnosti se dochovaly 

jen obvodové zdi a kaple. Z vrcholu hradu se naskýtá 

nádherný výhled na protější pobřeží a ostrov Chalki. Pod 

hradem se nachází jedna z nejkrásnějších pláží Rhodosu 

Fourni beach.

Staré město Rhodos 

je srdcem tohoto 

okouzlujícího ostrova. 

Staré město je pestrou 

přehlídkou starověkých, 

byzantských, středověkých 

a otomanských 

památek a monumentů. 

I proto je zaneseno do 

světového kulturního 

dědictví UNESCO. 

Mezi nejvýznamnější 

části Starého města 

patří Collachium, Palác 

velmistrů a ulice Rytířů.
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Klášter TsampikaPěší turistika Termální lázně Pláž Prasonisi  
ráj kiteboardistů

Řecký folklorní 
večer

Petaloúdes neboli údolí motýlů je světovým unikátem. 

Během své návštěvy můžete spatřit „milióny motýlů“, 

kteří jsou zde ve velkém počtu od konce června do 

poloviny září. Ale i mimo tuto dobu skýtá toto mimořádné 

místo zážitek. V zalesněné rokli žijí vzácní noční motýli 

Callimorpha quadripunctaria. Pokud je přes den vyruší 

nějaký pohyb, lze vidět krásná, zářivě oranžová křídla 

s černými tečkami a s bíle proužkovanou spodní stranou.

Lindos – jedno z nejstarších měst je právem považováno za nejpřitažlivější místo 

na Rhodosu. Do skály nad mořem se dějiny vepsaly antickou akropolí s chrámem 

bohyně Athény, byzantským kostelíkem a své stopy zde zanechali i Římané. 

Dnes dominuje 130 metrů vysoké skále pevnost ze 14. století. Město v podhradí, 

původně námořnická osada, je bludištěm úzkých, oblázky dlážděných uliček 

a dvorků jako pro panenky.

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz

Rhodos

Kámiros

Ataviros

Petaloúdes

Lázně Kalithea
Ladiko

Tsampika

Lindos

Efta Piges

Kolymbia

Termální lázně Kalithea 

Orientální budovy lázní 

v kombinaci s tropickou 

vegetací a mořem vytvářejí 

dohromady scenérii jako 

z pohádek Tisíce a jedné noci. 

Uchváceni budete nádhernými 

výhledy na skalnaté zátoky 

s blankytně modrým mořem. 

Pláž Kalithea Terme je ideální 

pro potápění.

Hotel 
Miraluna 
Seaside

Ialyssos

Blue Bay 
Beach hotel

+420 602 449 442

Více info na:
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ZA TABÁKEM, 
VÍNEM  

A RUČNĚ 
TKANÝMI 
KOBERCI

Vaší pozornosti při návštěvě Rhodo-
su by neměla ujít vesnička Émbonas 
obklopená vinohrady a tabákovými poli. 
Proslavil ji ženský taneční lidový sbor, 
který předvádí tance na festivalech po 
celém ostrově. Budete-li se chvíli potu-
lovat kolem vesnických domků, začnou 
na vás staré ženy povolávat a nabízet 
rohože a tkané koberečky. Pokud se 
vám budou líbit, neváhejte, jsou velice 
levné a působí přímo kouzelně. 
Místní med a víno jsou k prodeji ve 
vesnickém obchodě. Můžete také 
navštívit výrobnu vína EMERY a CAIR. 
V další vesničce Siána se takříkajíc 
zastavil čas. Hodiny na zdejším kostele 
nejsou pokažené, ale jejich ručičky jsou 
namalovány a stále ukazují 18:50. Další 
zajímavostí je hrad Monolithos z 15. 
století, tyčící se na skále v 236metrové 
výšce. Výhled z hradu na protější 
pobřeží a ostrov Chalki je více než 
úchvatný. 

GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY
Řecká kuchyně je založena na čerstvých 
ingrediencích, velkém množství zeleniny 
a bylinek. Rajčata, mrkev, cibule, česnek, 
petržel a samozřejmě kvalitní olivový olej 
hrají v řecké kuchyni hlavní roli. Velký důraz 
je kladen i na kvalitní maso, a to především 
vepřové a jehněčí. Řekové jsou rovněž 
mistry v přípravě plodů moře – oblíbené 
jsou různě upravené mořské ryby, krevety, 
sépie, langusty či chobotnice. Pokud chcete 
ochutnat opravdové řecké speciality, pak se 
vydejte do některé z místních taveren, kde 
si můžete objednat jako předkrm tzaziky – 
řecký jogurt s okurkou, koprem a česnekem. 
Nezbytnou součástí řeckého stolování je 
choriatiki neboli řecký salát z čerstvých 

rajčat, okurek, oliv a řeckého sýru feta 
okořeněný oreganem. K předkrmům se 
popíjí nejčastěji Ouzo – anýzový destilát, 
který se podává s ledem a při zředění 
s vodou se mléčně zabarví, nebo řecká 
rakie. K tradičním hlavním jídlům patří gyros 
– vepřové, kuřecí či jehněčí maso grilované 
na otočném špízu. Jako zákusek můžete 
vyzkoušet například baklavu – ořechový 
dezert v listovém těstě s medovým sirupem 
a ořechy. A čím tyto lahůdky zapít? Určitě to 
bude víno. Když se řekne řecké víno, většině 
lidí se vybaví Retsina – bílé víno s výraznou 
chutí a vůní pryskyřice. Dalším synonymem 
řecké gastronomie je Metaxa – brandy 
vyzrálé nasládlé chuti a medové barvy.

+420 6
02 4

49 4
42

Více
 in

fo
 na:



ŘECKO / RHODOS / 11

ZA HISTORICKÝMI 
POKLADY  
DO HLAVNÍHO 
MĚSTA
Město Rhodos v severním výběžku je už od 
svého založení v r. 408 př. n. l. hlavním městem 
ostrova. Původně bylo naprojektováno s pra-
voúhlým systémem ulic a rozkládalo se od 
akropole na západě až k východnímu pobřeží.
Kolem města, ve kterém po dobu turec-
kého panství od roku 1523 do roku 1912 
nesměl bydlet žádný křesťan, se táhnou 
pozoruhodné, 4 km dlouhé městské 
hradby s věžemi, baštami a příkopy patřící 
k nejvydařenějším příkladům středověkého 
opevnění. Právě za nimi naleznete to pravé 
historické jádro. Jakmile město Rhodos 
jednou poznáte, vždy se budou vaše vzpo-
mínky vracet do úzkých dlážděných uliček. 
Za skvost Starého města je považován 
dominantní Palác velmistrů a ulice Rytířů.
Hlavní město se skládá ze dvou částí – Sta-
rého a Nového města. Za hradbami, mezi 
přístavy Mandraki a Emborió, leží náměstí 
Plateía Rimini – centrum obou měst. Najde-
te zde konečné stanice autobusů a turistic-
ké informační centrum, kde vám poskytnou 
jízdní řády, otevírací doby, informace  
o vstupném aj.

VÝPRAVA DO ANTIKY
Antický městský stát Kámiros (třetí z dórských měst na 
ostrově Rhodos) byl pravděpodobně založen Kréťany, 
kteří uprchli ze svých zničených domovů. Díky výhodné 
poloze dosáhlo toto město v klasickém období značné 
prosperity.
Z vrcholu hory se vám naskytne úchvatný pohled na 
starověké antické vykopávky. Uvidíte 195 metrů dlouhé 
dórské sloupořadí, městskou tržnici, náboženské a ve-
řejné budovy, vilovou část, která se rozkládá napravo 
od hlavní cesty vedoucí středem města. 
Kámiros byl v roce 226 př. n. l. zničen zemětřesením. 
Následně byl znovu postaven – tentokrát v helénském 
slohu. Po druhém zemětřesení v roce 142 obyvatelé 
město navždy opustili. Kámiros měl složitý systém 
rozvodu vody a kanalizace, masivní vodní nádrž ze  
6. století př. n. l.,  která pojala až 600 kubíků vody, 
akvadukt. Již v těchto dobách měli obyvatelé města 
důmyslný systém proti odpařování vody z nádrže – jed-
noduše do ní nalili olivový olej, který vytvořil na hladině 
ochranný film, a voda se tak neodpařovala.

PLÁŽE
V tomto ohledu nabízí Rhodos vše, co si vyznavači slunce 
a koupání mohou přát: kratší i delší pláže, živé i opuštěné, 
písečné i oblázkové, v blízkosti města nebo vzdálené, 
obklopené přírodou. 
Oproti ostatním ostrovům ze skupinky Dodekanés se Rhodos 
může pochlubit rozsáhlými písčitými plochami rozkládajícími 
se na 112 kilometrech povětšinou rovného pobřeží bez 
větších zálivů. Najdete zde i krátké úseky oblázkových pláží. 
Za zmínku stojí pláž Ladiko, Tsampika, Prasonisi atd.
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Čtyřhvězdičkový hotelový 
komplex je situován  
v bezprostřední 

blízkosti pláže v letovisku 
IalyssosTrianta, cca 2 km 
od centra Ialyssos. Nedaleko 
hotelu se nachází zastávka 
autobusu, který zajišťuje 
spojení s okolními městy. 
Vzdálenost hotelu od letiště 
Rhodos je cca 7 km.

V rámci hotelu Blue 
Bay Beach naleznete 
vybavení a servis: 

HOTEL
■ recepce ■ směnárna  
■ Wi-Fi a internetový koutek 
(za poplatek)  ■ minimarket  
■ obchod se suvenýry  
■ několik butiků  
■ společenská místnost s TV  

■ restaurace ■ bar ■ bar 
u bazénu ■ taverna na pláži  
(v případě hezkého počasí)  
■ konferenční místnost  
■ 2 bazény se sluneční 
terasou s lehátky a slunečníky 
zdarma ■ vnitřní bazén 
(zdarma) ■ wellness 
centrum za poplatek:
masáže, sauna, vířivka, různé 
kosmetické procedury

POKOJE
Hotel poskytuje ubytování 
ve 2–3lůžkových pokojích. Za 
příplatek možnost rodinných 
pokojů až pro 4 osoby. 
■ telefon ■ malá lednice 
■ satelitní TV ■ připojení 
k internetu (za poplatek)  
■ Wi-Fi (za poplatek)  
■ vlastní sociální zařízení 
(koupelna, fén, WC)  

■ trezor (za poplatek)  
■ balkon nebo terasa 

PLÁŽ
■ písečná pláž s oblázky 
s pozvolným vstupem do moře  
■ lehátka a slunečníky za 
poplatek ■ osušky (zapůjčení 
proti záloze, výměna  za 
poplatek) ■ bar na pláži  
■ doporučujeme boty do vody

AKTIVITY
■ basketbal ■ tenis  
■ stolní tenis ■ plážový  
volejbal ■ fotbal  
■ aquapark – naši klienti mají 
3x týdně vstup zdarma  
■ za poplatek: biliár,  
půjčovna horských kol,  
fitness, vodní sporty na pláži 

BLUE BAY BEACH
IALYSSOS

★★★★

HOTEL

se nachází na severu ostrova nedaleko historického města Rhodos 
a skýtá nejen relax na plážích pod paprsky boha slunce Hélia,  

ale i procházky do míst dávné historie, kde se zastavil čas.

Termíny jaro a podzim 2016 

31.05. – 07.06. 13 990 Kč
27.09. – 04.10. 13 990 Kč

Hotel Blue Bay Beach

Ostatní podmínky viz. str. 7
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■ malá lednice ■ vlastní 
sociální zařízení (koupelna, fén, 
WC) ■ balkon nebo terasa

PLÁŽ
■ písečná pláž s oblázky 
a pozvolným vstupem do moře 
■ lehátka a slunečníky 
za poplatek, osušky (zapůjčení 
proti záloze, výměna osušek  
za poplatek) ■ plážový  
bar s obsluhou (jeho  
provoz záleží na počasí)  
■ doporučujeme boty do vody 

AKTIVITY
■ fitness (za poplatek)  
■ malé fotbalové hřiště  
■ tenis (tvrdý povrch)  
■ stolní tenis ■ plážový  
volejbal ■ za poplatek: 
minigolf, vodní sporty na pláži  
■ Půjčovna aut a kol u hotelu

MIRALUNA SEASIDE
KIOTARI

★★★★

HOTEL

je synonymum pro kvalitní ubytování v krásné přírodě na 
jihovýchodních plážích věhlasného řeckého ostrova.

Termíny podzim 2016 

27.09. – 04.10. 13 990 Kč
04.10. – 11.10. 13 490 Kč

Hotel Miraluna Seaside

Ostatní podmínky viz. str. 7

Příjemný 4* hotelový  
komplex s pano- 
ramatickým výhledem 

na moře je umístěn 
v rozlehlé, udržované 
zahradě, která dosahuje 
až k písečno-oblázkové 
pláži. Hotel je ideální 
pro milovníky odpočinku 
i pro aktivní klienty. 
Centrum města Kiotari 
s restauracemi, bary 
a obchody je vzdálené cca 
1,5 km, Lindos 13 km,
hlavní město Rhodos cca 
60 km. Zastávka místní 
autobusové linky se 
nachází v blízkosti hotelu. 
Vzdálenost hotelu od letiště 
Rhodos je cca 60 km.

V rámci hotelu Miraluna 
Seaside naleznete 
vybavení a servis: 

HOTEL
■ recepce ■ restaurace  
■ bar ■ bar u bazénu   
■ internetový koutek a Wi-Fi 
u recepce (za poplatek)  
■ minimarket ■ obchod 
se suvenýry ■ konferenční 
místnost ■ amfiteátr ■ 
bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma ■ vnitřní bazén 
zdarma ■ wellness centrum 
ve vedlejším hotelu Miraluna 
Village za poplatek: masáže, 
sauna, vířivka, různé 
kosmetické procedury

POKOJE
■ Hotel má 270  
2–3lůžkových pokojů. Za 
příplatek možnost rodinných 
pokojů až pro 4 osoby.   
■ individuální klimatizace 
■ trezor (za poplatek)  
■ satelitní TV ■ telefon  

Zajišťujem
e  

svozy z M
oravy
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ZDARMA

ZDARMA

DEN 1
PŘÍLET DO DESTINACE

Odlet z Prahy, přílet na letiště na 
Rhodosu, odkud pojedete do 
hotelu. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů.  

Večer 
promítání 

dokumentárního filmu o Řecku 
spojené s přípitkem na uvítanou.

DEN 2
ŘECKÝ FOLKLORNÍ VEČER

Dopoledne 
možnost 
procházky 

s delegátem po okolní přírodě 
a seznámení se s možnostmi 
vyžití v blízkosti hotelu. 

Folklorní řecký večer je 
polodenní fakultativní výlet 
spojený s příjemným posezením 
v jedné z taveren ve vnitrozemí 
ostrova, s hudbou a ukázkami 
řeckých tanců v kostýmech 
a samozřejmě ochutnávkou 
řecké kuchyně a místních 
nápojů. Polodenní fakultativní 
výlet.

Cena: 42 EUR

DEN 3
MĚSTO RHODOS 

Celodenní fakultativní výlet 
do hlavního města začíná ve 
známém přístavu Mandraki, 
kde se pravděpodobně kdysi 
tyčil Rhodský kolos, obrovská 
socha boha Hélia. Dále pojedete 
na pahorek Monte Smith, odkud 
je krásný výhled na téměř celé 
město. Nachází se zde také 
bývalá rhodská akropole, o čem 
svědčí tři sloupy dórského Apol-
lonova chrámu, antický stadion 
a divadlo. Následuje procházka 
starým městem, která povede 
kolem Paláce velmistrů, známou 
ulicí Rytířů až na Hippokratovo 
náměstí, kde budete mít možnost 
prozkoumat okolní křivolaké ulič-
ky se spoustou lákavých taveren 
a obchůdků v rámci individuál-
ního volna nebo vybrat suvenýry 
pro své blízké – třeba v některém 
z krámků na nejznámější nákupní 
zóně – Sokratově třídě.              

Cena: 45 EUR

DEN 4
OKRUH OSTROVEM RHODOS

Celodenní fakultativní výlet, 
během kterého navštívíte 
klášter Filerimos a Ialyssos, 
pahorek s pozůstatky antických 
měst, s křížovou cestou 
a rozhlednou, kde žijí desítky 
pávů. Další zastávkou je údolí 
motýlů. Následuje rytířský hrad 
Monolithos a pak vesnička Siána 
s krásným kostelem a možností 
nákupu tradičních řeckých 
produktů. V nejznámější vinařské 
oblasti Émbonas se vydáte na 
ochutnávku těch nejlahodnějších 
vín, které si můžete rovněž 
zakoupit. Výlet zakončíte 
vykoupáním v jižním letovisku 
Gennadi.          

Cena: 45 EUR

RHODOS pro seniory 55+ 
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)
RHODOS pro seniory 55+ 
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)
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DEN 5
LINDOS

Celodenní fakultativní výlet do 
historického města Lindos, 
které je nejpřitažlivějším místem 
Rhodosu. Na skále nad mořem 
je antická akropole s chrámem 
bohyně Athény, byzantský koste-
lík. Stopy zde zanechali i Římané. 
Dnes dominuje 130 metrů vysoké 
skále pevnost, kterou nechali ve 
14. století postavit rytíři řádu joha-
nitů. Město v podhradí, původně 
námořnická osada, je bludištěm 
úzkých, oblázky dlážděných 
uliček a dvorků. O rozkvět města 
se v minulosti zasloužili přede-
vším bohatí rejdaři a obchodníci. 
Dnes je Lindos turistickou atrakcí. 
Každé okno, dveře či výklenek 
nabízí suvenýry, všudypřítomná 
trička, malované talíře, pohled-
nice a spoustu dalších, někdy 
i užitečných věcí. Na závěr výletu 
je ponechán čas na koupání na 
krásné pláži pod Lindosem. 

Cena: 45 EUR 

DEN 6
OSTROV SYMI

Celodenní fakultativní výlet 
lodí – z přístavu Mandraki se za 
dvě hodiny dostanete na ostrov 
Symi, jeden z nejkrásnějších 
ostrovů souostroví Dodekanés. 
Navštívíte nejdříve malebný 
klášter Panormitis s kostelíkem 
zasvěceným archandělu 
Michaelu. Uličky přístavního 
města jsou plné stánků 
s voňavým kořením, mořskými 
houbami a olivovým mýdlem. 
Kdo chce spatřit Symi v celé 
jeho kráse, musí zdolat strmé 
schody vedoucí na vrchol, odkud 
je nádherný výhled na přístav 
a ostrůvky poblíž tureckého 
pobřeží. Pokud nechcete šlapat 
do schodů, je lepší zůstat 
v některé z taveren nabízejících 
místní delikatesy a mořské ryby. 
Všem, kteří chtějí zažít atmosféru 
tradičního Řecka, určitě tento 
lodní výlet doporučujeme! 

Cena: 49 EUR

DEN 7
TURECKO

Celodenní fakultativní výlet – 
plavba do tureckého přístavu 
Marmaris. Návštěva místního 
bazaru (orientálního tržiště), kde 
najdete všechny vůně a barvy 
Východu. Dále pokračujete 
k velkému přístavu Netsel 
Marina, vzdálenému jen pár 
minut od starého města. 
Restaurace podél přístavu 
vybízejí k obědu s krásným 
výhledem na tyrkysové moře 
a flotily bílých jachet. Na závěr 
si můžete prohlédnout uličky 
starého města s hradem 
Marmaris, odkud je úžasný 
výhled na záliv pod ním.  
Přístavní taxa není v ceně  
výletu (cca 15 EUR).

Cena: 55 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
v Rhodosu.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

+420 222 937 627
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+420 602 449 442
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

KRÁSY 
RHODOSU
31. 5. – 7. 6. 2016 a 4. 10. – 11. 10. 2016

Slunce svítí nad mnoha jižními 
ostrovy, ale pouze jeden z nich je 
skutečně domovem boha slunce 
Hélia – řecký Rhodos.Tento ostrov 
patří díky svému příznivému podnebí 
k turisticky nejvíce vyhledávaným 
oblastem Řecka. A právem, příroda 
obdarovala Rhodos po všech 
stránkách – podél pobřeží se táhne 
dlouhý pás písečných a oblázkových 
pláží a rozlehlé končiny ostrova 
pokrývá šťavnatá zeleň. Vinné révě 
a olivovníkům se tu daří stejně skvěle 

jako pomerančovníkům. 
Jedinečným lákadlem ostrova 
Rhodos jsou jeho kulturní 
pamětihodnosti. V historickém 
centru města Rhodos má člověk 
pocit, že se ocitl v dávné minulosti. 
Podobu ostrova určují antické 
stavby, památky vybudované za 
éry rytířského řádu johanitů i za 
osmanské nadvlády. Na pobřeží 
se vypínají četné křižácké hrady, 
v horách stojí byzantské chrámy 
a kláštery.

DEN 1
Přílet na Rhodos. 
Ubytování.

DEN 2
Efta Piges – přírodně zajímavé údolí „Sedm pramenů“ s bujnou 
vegetací platanů a pinií. Atrakcí je 180 m dlouhý tunel, kterým se 
dá po kotníky ve vodě dostat k malebnému jezírku. Cesta vede též 
přes kopec porostlý piniemi. Kostel Agios Nektários zasazený  
v pěkném přírodním prostředí. Lindos – jedna z největších tu-
ristických atrakcí Řecka. Bílé městečko s romantickými uličkami, 
nad kterým ční mohutná akropole s pevností, odkud se naskýtají 
nádherné pohledy na temně modré moře a bílý Lindos. Možnost 
koupání na nádherné pláži s průzračným mořem. 

DEN 3
Hrad Monolithos – 240 m vysoký útvar 
s impozantním rytířským hradem. Po 
výstupu po kamenných schodech jsou 
návštěvníci odměněni úžasnými výhledy 
na pobřeží. Starověký Kámiros – 
rozsáhlé vykopávky antického městského 
státu s pěknou polohou nad západním 
pobřežím ostrova. Návštěva největší 
přírodní zajímavosti ostrova – Petaloúdes 
(údolí motýlů) – potok protékající údolím, 
vodopády, tůně a dřevěné mostíky tvoří 
idylická zákoutí. Na konci údolí stojí 
klášter Kalopetra s pěkným kostelíkem 
a výhledem do kraje. Hora Filérimos. 
Akropole antického města Ialyssos. 
V malebném komplexu jsou k vidění 
pozůstatky klášterního kostela, nový klášter 
s pěknými arkádami, křížová cesta lemovaná 
příjemným stromořadím a vyhlídka ve tvaru 
kříže, na který je možné vystoupit.

DEN 4
Město Rhodos (UNESCO) – historicky 
významné hlavní město ostrova obklopují 
impozantní hradby. Za nimi se skrývá ro-
mantické staré město se spletí křivolakých 
uliček. Návštěvníky zaujme Rytířská čtvrť, 
Palác velmistrů, turecká čtvrť s mešitami, 
turecké lázně a spousta dalších zajímavostí. 
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DEN 5
Pobyt u moře. 
Promítání 
dokumentárního 
filmu o Řecku.

DEN 6
Lodní výlet na ostrůvek Symi, který je považován za jeden z nejmalebněj-
ších ostrovů Egejského moře, a proto na něj směřuje mnoho turistů  
z blízkého ostrova Rhodos. Na ostrůvku zaujme městečko na úbočí  
s prastarými kamennými domky a velký klášter Panormitis. 

DEN 7
Pobyt u moře. 

31.05. – 07.06. 20 990 Kč
04.10. – 11.10. 20 990 Kč

Termíny 
poznávacího zájezdu

Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu Praha – Rhodos – 

Praha včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji  

ve 4* hotelu Blue Bay Beach 
nebo Miraluna Seaside*

✓ polopenzi formou bufetu včetně 
vody, vína a piva

✓ transfer letiště – hotel – letiště
✓ dopravu klimatizovaným 

autobusem dle programu
✓ služby průvodce CK 

Cena zájezdu nezahrnuje: 
✓ vstupy dle programu
✓ příplatek 2 500 Kč za jednolůžkový pokoj
✓ cestovní pojištění

Změna programu vyhrazena.
* Změna hotelu vyhrazena.

Pořadí navštívených míst může být změněno.

DEN 8
Odlet do Čech. 

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz
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Smaragd ve Středomoří

Sardinie

ITÁLIE

NOVINKA! 
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*** Změna hotelu vyhrazena.

Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu Praha – Cagliari – Praha 

včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu 

Horse Country Resort***
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ lehátka a slunečník na hotelové pláži  

(dle dostupnosti)
✓ přípitek na uvítanou
✓ promítání dokumentárního 

filmu o Sardinii
✓ nadstandardní 

delegátská péče 
zaměřená na potřeby 
klientů 55+

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy na Sardinii  

za 2 hod. 15 min.

ITÁLIE / SARDINIE / 19

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny podzim 2016
07.09. – 14.09. 16 990 Kč
14.09. – 21.09. 15 990 Kč
21.09. – 28.09. 14 990 Kč
28.09. – 05.10. 13 990 Kč
05.10. – 12.10. 12 990 Kč
Uvedené ceny se vztahují na osoby 
na smlouvě o zájezdu, kde je uvedena 
alespoň jedna osoba 55+.

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje* 
s příplatkem 1 500 Kč**

Plná penze  
s příplatkem pouze 1 880 Kč

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek  
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
jednotná cena 10 490 Kč

* Jednolůžkové pokoje nedisponují balkonem, miniledničkou  
a mohou být umístěny ve 3* části hotelu.
** Do vyprodání kapacity, následně bude účtován příplatek  
za jednolůžkový pokoj 3 500 Kč.

Hotel Horse Country Resort

+

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



Sardinie

ITÁLIE

SARDINIE
Status: Autonomní oblast Itálie

Hlavní město: Cagliari

Rozloha: 24 090 m2

Počet obyvatel: 1 650 000

Hustota zalidnění: 68,95/km2

Jazyk: italština 

Měna: EURO

ITÁLIE
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Aktivity na Sardinii

Jízda na koních, 
jezdecké centrum 

přímo v hotelu

Potápění k vrakům 
lodí a podmořským 

jeskyním

Wellness  
s vyhlášenou 
talasoterapií

PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA
 Vzduch Voda

Květen 17 ºC 17 ºC

Červen 21 ºC 20 ºC

Červenec 24 ºC 23 ºC

Srpen 25 ºC 25 ºC

Září 22 ºC 23 ºC

Říjen 18 ºC 21 ºC

PODNEBÍ
Sardinie má středomořské klima, je zde 
teplo a prší málo, v průměru jeden den 
v měsíci – to platí pro léto trvající od května 
do října. Zimy jsou mírné s většími dešťovými 
srážkami. Podnebí je velmi ovlivněno 
Janovským zálivem a relativní blízkostí 
Atlantského oceánu. 

Cagliari je hlavní město Sardinie. Jeho dominantou je nádherný historický  

hrad a velký přístav. Cagliari bylo založeno pravděpodobně Féničany v 8. až  

6. století před naším letopočtem. Náměstí Piazza Palazzo ve čtvrti Il Castello se 

pyšní katedrálou Santa Maria ze 13. století. Ta je proslulá čtyřmi mramorovými 

lvy, které Cagliari ve čtrnáctém století věnovalo město Pisa. Můžete také 

vystoupat na několik velice pěkných vyhlídek s rozhledem na město i na moře 

jako například Torre dell´Elefante (Sloní věž) s panoramatickou terasou Bastione 

San Remy. Na přání krále Carla Felice bylo ve městě vybudováno Národní 

archeologické muzeum, nejvýznamnější muzeum na ostrově. V jeho sbírce se 

nacházejí nejstarší nálezy z pozdní doby kamenné.

Nora je punsko-římské 

archeologické naleziště poblíž 

městečka Pula na jihu Sardinie. 

Jedná se o nejstarší město 

ostrova, které bylo původně 

jeho metropolí. Jedinečně 

zachovaný historický areál 

zahrnuje sloupy, mozaiky 

a další památky.

Oristano je jedno 

z největších sardinských 

velkých středověkých měst. 

Minulost dýchá z barokních 

uliček a náměstí, kterým 

vévodí spanilá kopule 

katedrály Duomo. Můžete 

navštívit římské zříceniny 

v Tharrosu a sněhobílé pláže 

poloostrova Sinis, jež  jsou 

domovem mnoha druhů 

ptáků. 
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Nuraghi  
megalitické  

stavby

Národní parky  
na přilehlých 

ostrovech
Slunění  

a koupání
Místní  

gastronomie
Objevování pobřeží 

z lodní paluby

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz

Villasimius – v jižní části ostrova, velmi 

oblíbené místo a jedna z nevyhledávanějších

lokalit ostrova, cca 50 km od Cagliari. V okolí 

jsou jedny z nejkrásnějších pláží ostrova – 

jako např. vyhlášená pláž Rush s křišťálově 

průzračnou vodou a bílým pískem, krásné 

koupání je v zátoce Cala Pira s bílou písčitou 

pláží, bujnou vegetací – pro ty, kteří utíkají 

z rušných měst, přímo dokonalý ráj. Městečko 

má pěkné náměstí a velmi příjemné jsou 

procházky v místních uličkách s tradičně 

barevně zbarvenými domy, kavárny, taverny 

a cukrárny. Atrakcí je slané jezero Timi Ama 

na cestě k mysu Carbonara.

Barumini – je nejrozlehlejší 

zachovalá nuraghská památka 

na Sardinii. Je natolik významná, že 

byla zařazena na seznam kulturního 

dědictví UNESCO. Mimo hlavní 

komplex je její součástí také tzv. 

nuraghská vesnice s nuraghským 

opevněním. Osada byla osídlena 

téměř dva tisíce let. Po dobytí 

Kartágem byla horní část pevnosti 

zničena, a toto místo tak ztratilo 

svůj strategický význam.

Costa Smeralda 

– Azurové pobřeží 

je nejvyhlášenější 

a nejmódnější část 

celého ostrova 

na severovýchodním 

pobřeží, jehož nepsaným 

centrem je letovisko 

Porto Cervo – v jehož přístavu lze v hlavních letních měsících 

vidět připlouvat luxusní jachty a v místních uličkách, 

kavárnách, restauracích a buticích světových značek spatřit 

nejednu světově proslulou osobnost. Celé několik desítek 

dlouhé pobřeží je lemováno romantickými zátokami, stejně 

tak i krásnými většími plážemi a malebnými letovisky. 

Costa Smeralda

Barumini

Cagliari
Villasimius

Oristano

Hotel Horse 
Country Resort 

Alghero

Mys Capo 
Caccia

Národní park 
Dell Asinara

Souostroví  
La Maddalena

Nora

+420 602 449 442

Více info na:



ZÁPADNÍ 
POBŘEŽÍ
Tato část střední Sardinie 
se pyšní vším tím, co 
z tohoto ostrova činí 
tak nádherné a poutavé 
místo. Najdete zde 
pláže s jemným pískem, 
obrovské rozlohy 
zelených svahů, prastaré 
zříceniny a tajemné 
chrámy nuraghi. 
V srdci toho všeho 
stojí město Oristano, 
jedno ze sardinských 
velkých středověkých 
měst s příjemnou 
atmosférou. O kousek 
dál  na poloostrově 
Sinis jsou úchvatné 
pláže a staré římské 
zříceniny, severněji leží 
město Bosa s nábřežním 
historickým centrem. 

GASTROZÁŽITKY 
V PODOBĚ SÝRŮ 
A VÍN ZE SELLA  
& MOSCA
Chcete-li ochutnat opravdu něco typického 
a výjimečného pro Sardinii, pak se 
zaměřte na místní sýry a víno. Výroba sýrů, 
které vynikají kvalitou a výtečnou chutí, 
má na Sardinii více jak 4 000 let starou 
tradici. Za ochutnávku určitě stojí ovčí 
sýr s názvem Pecorino sardo. Vyrábí se 
z plnotučného ovčího mléka a nechává se 
zrát nejméně dva měsíce. Neméně lahodná 
je však i verze nezrajícího čerstvého 
sýra. Vynikající jsou také sardinská vína, 
srovnatelná kvalitou s víny jižní Francie. Při 
svých cestách tímto překrásným ostrovem 
byste proto neměli opomenout návštěvu 
Sella & Mosca – výrobnu vín. Ta je umístěna 
v nádherných zahradách u města Alghera. 

ZA PAMÁTKAMI 
DO CAGLIARI
Dáváte-li před koupáním a sluněním 
přednost poznání, pak určitě navštivte hlavní 
město Sardinie Cagliari. Ve vedení města 
se od středověku vystřídalo několik národů, 
například Římané, Féničané či Aragonci, 
a právě proto lze po celém městě najít 
spoustu různorodých památek. Pozornost 
upoutá typický římský amfiteátr, který pojme 
až dvacet tisíc lidí, či pětihektarová botanická 
zahrada. Ujít si v Cagliari rozhodně nenechte 
ani návštěvu kostela San Saturno nebo galerii 
moderního italského umění. Odpočinek 
po kulturní pouti jistě naleznete u šálku 
vynikající kávy na náměstí Piazza Yenne. 
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MALÁ BARCELONA
Při návštěvě Sardinie nevynechejte ani krásné 
město Alghero ležící v provincii Sassari. 
Sardové mají pádný důvod nazývat ho Malá 
Barcelona. Typický je totiž pro toto město  
nejen katalánský vzhled, ale i jazyk – 
katalánština, kterou se zde mluví. Historické 
centrum je obklopeno středověkým 
opevněním, jehož část směřující do moře 
se velmi dobře zachovala. U přístavu si 
zase můžete prohlédnout nejvýznamnější 
věž Bastione. Při svých toulkách městem 
vás jistě nadchne i gotický chrám Duomo 
di Santa Maria. Stavět se začal v roce 
1552 na základech kostela ze 14. století. 
Za prohlídku stojí také nejstarší kostel ve městě 
San Francesco, ke kterému přiléhá klášter, 
jehož dominantou je pískovcová zvonice.

ISOLA ROSA
Milujete-li atmosféru přístavů a rybářských 
osad, pak se vydejte do Isola Rosa. Malebná 
vesnice s malým přístavem se nachází 
v zálivu Asinara na severozápadě Sardinie. 
Rozprostírá se na podmanivém pobřeží, kde 
se útesy z červené žuly střídají s plážemi 
s jemným pískem. Tato příjemná rekreač- 
ní oblast je pojmenována podle blízkého 
stejnojmenného načervenalého ostrůvku.

VÝPRAVA  
DO JESKYNÍ
Jakmile budete nasyceni krásou zdejších pře-
krásných pláží a městeček, vydejte se na výlet 
do úchvatné jeskyně Grotta di Nettuno. Vstup 
do jeskyně je umístěn na mysu Capo Caccia, 
můžete ji tedy navštívit buď jednou z mnoha 
výletních lodí vyjíždějící z Alghera, anebo využít 
atraktivní sestup, který tvoří 656 schodů se 
stometrovým převýšením. 

NA MEDVĚDÍ SKÁLU
Capo d‘Orso neboli Medvědí skála je proslulý 
a už zdaleka viditelný žulový blok vysoký 
122 m, který byl průběhem let vymodelovaný 
větrem a erozí do tvaru mohutného zvířete 
připomínajícího medvěda. Z Capo d‘Orso je 
nádherný výhled na ostrovy San Stefano, La 
Maddalena a Caprera ležící v tyrkysovém moři.

KAMENNÉ 
KONICKÉ 
VĚŽE
Sardinie, to není jen průzračná 
voda a překrásné pláže 
připomínající Karibik, ale 
i nepřeberné množství 
historických památek. Úchvatný 
pohled do více než tři tisíce let 
staré historie nabízí takzvané 
Nuraghy – konické kamenné 
věže, které připomínají věže 
středověkých tvrzí. Tyto stavby 
začali budovat Sardinci již 
v době bronzové. Věží, které 
mají kuželovitý tvar a drží 
pohromadě bez jakéhokoliv 
pojiva, je po Sardinii rozmístěno 
na sedm tisíc a jejich 
původní funkce zůstává stále 
neobjasněna. 
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HORSE COUNTRY 
RESORT  

ARBOREA

★★★★

Zážitek z pobytu v objetí 
ticha a přírody.

HOTEL

Čtyřhvězdičkový hotelový komplex 
Horse Country Resort s udržovanou 
zahradou se nachází u moře 

na západním pobřeží Sardinie,  
cca 5 km od městečka Arborea  
a cca 90 km od Cagliari. Umístění hotelu 
je v bezprostřední blízkosti dlouhé pláže 
se zlatým pískem obývané vzácným 
druhem růžových plameňáků. Transfer do 
hotelu z letiště v Cagliari je cca 90 km. 

V rámci hotelu Horse Country Resort 
naleznete vybavení a servis:

HOTEL
■ recepce s Wi-Fi ■ restaurace  
■ pizzerie ■ bar ■ venkovní bazén se 
sluneční terasou s lehátky a slunečníky 
zdarma ■ parkoviště ■ wellness centrum 
za poplatek, vstup od 15 let věku, použití 
bazénů s talasoterapií a relaxačním 
koutkem, sauna, turecké lázně

POKOJE
■ 2–4lůžkové pokoje zařízené v tradičním

sardském stylu ■ telefon ■ trezor (na pokoji 
nebo v recepci za poplatek) ■ minilednička  
■ satelitní TV ■ klimatizace ■ koupelna 
s WC ■ fén ■ balkon nebo terasa ■ Hotel 
nabízí pokoje i pro handicapované osoby. 
■ Naši klienti budou ubytováni ve 4* části 
hotelu. Jednolůžkové pokoje mohou být 
umístěny ve 3* části resortu a tyto pokoje 
nedisponují miniledničkou a balkonem. 

PLÁŽ
■ písečná pláž s pozvolným vstupem  
do moře je vzdálená cca 200 m ■ 
lehátka a slunečník zdarma ■ vypůjčení 
plážových osušek (proti záloze, výměna 
za poplatek) ■ na pláži je k dispozici bar 
(v závislosti na počasí) ■ možnost půjčení 
windsurfingu, kanoí (za poplatek) 

AKTIVITY
■ půjčovna lodí ■ jezdecké centrum na koních 
(projížďky na koních za poplatek) ■ tenisový 
kurt (použití zdarma, půjčení raket a míčků za 
poplatek) ■ fotbalové hřiště ■ stolní tenis  
■ půjčovna jízdních kol (za poplatek) 

CONGRESS & SPA

+4
20

 2
22

 9
37

 6
27

+420 6
02 4

49 4
42

Více
 in

fo
 na:



ITÁLIE / SARDINIE / 25

Zajišťujem
e  

svozy z M
oravy



123 4
ZDARMA

DEN 1
PŘÍLET DO DESTINACE

Odlet z Prahy na letiště do 
Cagliari, odkud pojedete do  
hotelu. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

Večer 
promítání 

dokumentárního filmu 
o Sardinii spojené s přípitkem 
na uvítanou.

DEN 2
ORISTANO
    

Polodenní fakultativní výlet  
do jednoho z největších 
sardinských středověkých měst 
Oristano s historickými skvosty.  
Ve 14. století bylo hlavním 
městem provincie Arborea.  
Za návštěvu stojí i římské 
zříceniny v Tharrosu a bílé pláže 
poloostrova Sinis.

Cena: 35 EUR

DEN 3
PERLA SARDINIE: 
BARBAGIA 

Celodenní fakultativní výlet. 
Autobusem proniknete 
do oblasti Barbagia, kde 
se ukrývá nejkrásnější hora 
národního parku na Sardinii, 
která je právem nazývána 
srdcem ostrova a uchovává 
miliony let historie. Zeleň 
přírody, prameny čisté pitné 
vody a vůně květin a bylin 
vás doprovodí na každém 
kroku. Navštívíte mimo jiné 
dvě symbolická městečka: 
Mamoiada – s krátkou 
prohlídkou muzea masek 
a následně Orgosolo – 
s ukázkou pouličních 
uměleckých výtvorů, tzv. 
Murales. Místní obyvatelé si 
zde odjakživa chránili životní 
prostředí a vlastní svobodu 
identity.     

Cena: 55 EUR

DEN 4
SOUOSTROVÍ  
LA MADDALENA     

Celodenní fakultativní výlet 
na souostroví La Maddalena 
vás zavede na severovýchodní 
cíp Sardinie. Kulturním centrem 
souostroví, které navštívíte, je 
právě městečko La Maddalena, 
a vy budete moci obdivovat 
jeho originalitu a historickou 
architekturu. Komfortní 
výletní lodí poplujete podél 
okouzlujícího pobřeží, uvidíte 
jedinečné bělostné písčité 
zálivy, v jejichž azurových 
vodách vás čeká koupání. 
Tyto jsou považovány za jedny 
z nejkrásnějších v Evropě. V dáli 
zahlédnete ostrov Korsika. 
Posádka lodi pro vás připraví 
oběd v podobě typických 
těstovin. 

Cena: 69 EUR

SARDINIE pro seniory 55+ 
Pobytový program  zájezdu (dobrovolný)
SARDINIE pro seniory 55+ 
Pobytový program  zájezdu (dobrovolný)
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DEN 5
CAGLIARI A NORA  
JIH SARDINIE  

Celodenní fakultativní výlet 
do hlavního města ostrova. 
Ve městě Cagliari uvidíte 
historické centrum, čtvrť 
Castelle, katedrálu, římský 
amfiteátr, muzea. Po volném 
čase na nákupy a na oběd 
(není v ceně zájezdu) následuje 
přejezd do městečka Pula, 
u kterého se rozkládá 
archeologická zóna Nora. Nora 
je nejstarší město celé Sardinie, 
svého času bylo i jejím hlavním 
městem. Prohlédnete si puns- 
kou část a mnohem 
zachovalejší římskou část 
vykopávek, ve které se 
dochovaly lázně a divadlo. 

Cena: 49 EUR

DEN 6
PLANINA GIARA  
DI GESTURI A BARUMINI

Celodenní fakultativní výlet 
na planinu Giara di Gesturi, 
zde je pro vás připravena 
tříkilometrová procházka 
nedotčenou přírodou, při které 
uvidíte mimo jiné původní 
pastevecká obydlí. Po volném 
čase na oběd se přesunete 
do Barumini, kde se nachází 
nejzachovalejší nuraghská 
osada na Sardinii „Su Nuraxi“. 
Vznik nuragu spadá do doby 
bronzové.Tento megalitický 
komplex mimořádného 
archeologického významu je 
zařazen na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO.

Cena: 50 EUR

DEN 7
TREK NA SPIAGGIA  
DI PISCINAS 

Polodenní fakultativní výlet na 
nádhernou pláž na osamělém 
pobřeží Costa Verde. Trek vede 
zajímavou přírodou až na pobřeží, 
kde je nádherná scenérie, široký 
pruh zlatého písku, vysoké duny 
a vlnami vzduté moře. 

Cena: 35 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
Cagliari a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.
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PO STOPÁCH VELKOLEPÉ HISTORIE 
I ZA ODPOČINKEM

Sicílie

Sicílie

ITÁLIE

28 / SICÍLIE / ITÁLIE



* Změna hotelu vyhrazena.

Cena nezahrnuje povinnou pobytovou taxu 1 EUR/osoba/den, taxa je splatná na místě. 
Děti do 9,99 let taxu neplatí.

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy na Sicílii  

za 2 hod. 15 min.

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

18.05. – 25.05. 12 990 Kč
25.05. – 01.06. 13 990 Kč
01.06. – 08.06. 13 990 Kč
08.06. – 15.06. 14 490 Kč
15.06. – 22.06. 14 990 Kč
22.06. – 29.06. 15 490 Kč

30.08. – 06.09. 15 990 Kč
06.09. – 13.09. 15 490 Kč
13.09. – 20.09. 14 990 Kč
20.09. – 27.09. 14 490 Kč
27.09. – 04.10. 13 990 Kč
04.10. – 11.10. 13 490 Kč
11.10. – 18.10. 12 990 Kč

Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu Praha – Trapani/Palermo 

– Praha včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji  

ve 3* hotelu Santa Lucia Le Sabbie d’Oro*
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu: 

letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ lehátka a slunečník na hotelové pláži  

(dle dostupnosti)
✓ přípitek na uvítanou
✓ ochutnávka italštiny
✓ promítání dokumentárního filmu o Sicílii
✓ nadstandardní delegátská  

péče zaměřená na potřeby  
klientů 55+
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Uvedené ceny se vztahují na osoby 
na smlouvě o zájezdu, kde je uvedena 
alespoň jedna osoba 55+.

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem 2 500 Kč/týden
Pokoj s výhledem na moře  
s příplatkem 1 990 Kč

Plná penze s příplatkem  
pouze 1 880 Kč

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek  
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
jednotná cena 10 490 Kč

+

 Hotel Santa Lucia Le Sabbie d‘Oro

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



Sicílie

ITÁLIE

SICÍLIE
Status: Autonomní oblast Itálie

Hlavní město: Palermo
Rozloha: 25 703 km2

Počet obyvatel: 5 108 000
Hustota zalidnění: 199/km2

Měna: EURO
Jazyk: italština

ITÁLIE
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Aktivity na Sicílii

Pěší turistika  
po přírodních  
krásách Sicílie

Atmosféra  
sicilských měst 

Po stopách  
sicilské mafie 

Selinunte

Palermo

Monreale

SegestaTrapani

EriceSegesta – ve starověkém městě 

stojí chrám, který vypadá, jako by 

byl postaven teprve včera. Bez 

pochyby si může nárokovat cenu 

za nejzachovalejší antický řecký 

chrám na světě a svým harmo-

nickým vzhledem a jedinečným 

umístěním okouzlí snad každého 

návštěvníka. Navíc se pyšní i amfi-

teátrem s mimořádnou polohou na 

vrchu kopce Mount Barbaro. 

Parco Naturale Regiona-

le delle Madonie – přírodní 

geopark Madonie je chráněnou 

přírodní oblastí s velkým množ-

stvím geologických lokalit a jevů 

spojených se vznikem Země. 

Zájemci o geoturismus by neměli 

tuto nádhernou lokalitu během 

své návštěvy Sicílie minout.

Palermo – hlavní město Sicílie, je 

městem tisíce tváří. Rušné, ale elegantní 

svou architektonickou krásou, 

tradicemi a mafiánskou historií láká 

a okouzluje ročně tisíce návštěvníků 

z celého světa. Najdete zde také 

největší operní dům v celé Itálii.

Selinunte je jedna z nejdůležitějších 

archeologických lokalit na Sicílii a nachází 

se zde jeden z největších řeckých chrámů 

vůbec. K vidění jsou i velkolepé pozůstatky 

starořeckého města založeného roku 628 př. 

n. l. dórskými osadníky.

Corleone

PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA
 Vzduch Voda

Květen 22 ºC 18 ºC

Červen 27 ºC 22 ºC

Červenec 30 ºC 25 ºC

Srpen 30 ºC 26 ºC

Září 27 ºC 25 ºC

Říjen 22 ºC 23 ºC

PODNEBÍ
Sicílie, největší ostrov ve Středozemním moři, 
má typické subtropické podnebí. Příznačná 
jsou velmi horká a suchá léta, kdy teploty 
na slunci dosahují až 45 °C. Příjemnější 
klima vládne od dubna do června nebo 
v září a říjnu. Jelikož se teploty během 
těchto měsíců pohybují mezi 20 a 25 °C, dá se 
koupat a slunit, aniž by vám bylo příliš horko. 
V zimě, kdy teploty dosahují okolo 15 °C, se dá 
po ostrově pohodlně procházet a poznávat tak 
nejbližší okolí z první ruky. Přestože jsou zimy 
v Itálii vlhké, Sicílie je místo s nejmenším 
výskytem srážek z celé země. Průměrný 
počet slunečných dní v roce: 330 
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Normanská 
architektura

Koupání ve vodách 
Středozemního 

moře

Historie spojená  
s dávnou antickou 

civilizací
Místní  

gastronomie 
Nejvyšší činná 
sopka Evropy

Agrigento

Etna

TaorminaCefalù

Parco Naturale 
Regionale delle 

Madonie

Cefalù – kdysi přístavní městečko je dneska 

druhým nejnavštěvovanějším letoviskem 

Sicílie nabízejícím písečné pláže, středověké 

uličky lemované všemi druhy obchůdků, výborné 

restaurace s nejčerstvějšími rybami nebo 

jedinečnou normanskou katedrálu.

Agrigento – hlavní město stejnojmenné

provincie je protkané elegantními uličkami, 

které se vinou okolo starodávné šlechtické budovy. 

Město je situováno do nádherné přírodní scenérie jižního 

pobřeží ostrova nad tzv. Údolím chrámů, které patří 

na seznam světového dědictví UNESCO. Díky příjemnému 

podnebí a půvabné krajině se Agrigento stalo jedním 

z nejznámějších turistických středisek na ostrově.

Hotel Santa 
Lucia Le  

Sabbie d’Oro

Taormina – městečko ležící na  přírodní terase s výhledem 

na starověký amfiteátr v pozadí s citrusovými háji a Etnou je 

jedním z neromantičtějších míst na světě.

w
w
w
.dovolenaproseniory.czLiparské ostrovy – ostrovy Lipari, Vulcano, 

Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi a Filicudi, 

známé především pod souhrnným názvem 

Liparské ostrovy, příp. Eolské ostrovy, lákají 

své návštěvníky nejen na poklidné pláže jinak 

živé Itálie, ale také průzračně modrou vodu. 

Etna – nejvyšší činná sopka  

v Evropě je současně největší  

dominantou východní části Sicílie.

+420 602 449 442

Více info na:



PĚŠÍ TURISTIKA 
PO PŘÍRODNÍCH 
KRÁSÁCH SICÍLIE 
Koho by nenadchly krásy matky přírody? 
Zvlášť takové, které většinou vidíte jen 
na obrázcích. Přírodní geopark Madonie 
je chráněnou přírodní oblastí s velkým 
množstvím geologických lokalit a jevů 
spojených se vznikem Země. 

NORMANSKÁ 
ARCHITEKTURA 
Dychtíte po historické architektuře? Pak je pro vás Sicílie tou 
pravou destinací. Kromě jiných neméně krásných staveb byste 
si neměli nechat ujít prohlídku jedné z největších dochovaných 
památek normanské architektury na světě – Monreale. Tento 
nádherný výjimečný chrám je vyzdoben po celém svém interiéru 
na 6 500 metrech čtverečních zlatými mozaikami, na které bylo 
využito 2,5 tuny zlata.

GASTRONOMIE
Tak jak budete nasávat místní kulturu  
a přírodní krásy, budete vychutnávat i místní 
kuchyni, která je stejně různorodá a bohatá 
jako ta italská. Sicilská gastronomie si však 
vzala z té italské to nejlepší a zkombinovala 
ji s vlivy všech civilizací a kultur, které 
se na tomto ostrově vystřídaly. Co tedy 
musíte z místních specialit rozhodně 
ochutnat? Mezi nejtradičnější pokrmy patří 
caponata, což je čistě vegetariánský pokrm 
připravovaný pomalým vařením zeleniny, 
olivového oleje, rozinek a piniových oříšků, 
dále pasta con le sarde neboli těstoviny 
se sardinkami, fenyklovými semínky 
a šafránem či těstoviny s rajčaty, ricottou 
a lilkem. Milovníky sladkých pokrmů 
dokonale uspokojí canolli – závitky z těsta 
plněné kandovaným ovocem, tvarohem 
a čokoládovým krémem či skvělá tradiční 
sicilská zmrzlina.

HISTORIE SPOJENÁ 
S DÁVNOU ANTICKOU 
CIVILIZACÍ
Toužíte po dotyku dávné historie? Potom navštivte 
starověká řecká města Selinunte, Segesta 
a Agrigento na západním pobřeží Sicílie. V Selinunte 
a Segestě vás oslní zbytky akropole a chrámový 
komplex, zatímco v Agrigentu velkolepé údolí 
chrámů. „Nádherné,“ vydechnete a bude to jediné 
slovo, které vás v tu chvíli napadne. Romantické 
duše zase oslní Taormina – městečko ležící 
na přírodní terase s výhledem na starověký amfiteátr 
v pozadí s citrusovými háji a Etnou.
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ATMOSFÉRA  
SICILSKÝCH MĚST 
Jakmile se ocitnete na Sicílii, 
budete na každém kroku 
doprovázeni její vzrušující, 
dechberoucí náladou plnou 
tradic, které místní obyvatelé 
stále ctí. I dnes tak není 
výjimkou, že v místních 
barech, ale i na festivalech 
a svatbách uslyšíte typickou 
sicilskou lidovou hudbu. 
K místnímu folkloru, který 
dokresluje zdejší atmosféru 
měst, neodmyslitelně patří 
také obchůdky s tradiční 
barevnou, bohatě zdobenou 
keramikou a sicilské tradiční 
loutkové divadlo. Na těchto 
představeních se nejen 
pobavíte, ale dozvíte se 
také něco o historii ostrova. 
Chcete-li nasát pravou 

sicilskou atmosféru, pak 
si rozhodně nenechte ujít 
návštěvu bývalého přístavního 
městečka Cefalù. Populární 
přímořské letovisko omývané 
vlnami Středozemního moře 
na severu Sicílie představuje 
vše, co člověk od své 
vytoužené dovolené očekává 
– písčitý pás a kilometry 
udržovaných pláží, úchvatné 
historické centrum města 
s křivolakými středověkými 
uličkami, doplněné majestátní 
skálou tyčící se nad městem. 
Cefalù je místem, kde můžete 
obdivovat historické poklady 
z dob Normanů, ale také 
místo plné života, příjemných 
vináren a samozřejmě také 
dobrého sicilského vína. 

ETNA
Být na Sicílii a nevydat 
se k Etně je jako 
navštívit Paříž a nevidět 
Eiffelovu věž. Procházka 
k lávovému poli pod 
vrcholem kráteru je 
zážitkem, na který 
se nezapomíná. Tato 
nejvyšší činná sopka 
a druhá nejmohutnější 
sopka v Evropě kromě 
toho, že je přírodní 
památkou UNESCO, 
skýtá excelentní 
podmínky pro pěstování 
vinné révy a ovoce. 
Jedinečnost známých 
sicilských červených vín 
je dána zejména lávovým 
podložím, mikroklimatem 
a vyšší nadmořskou 
výškou, ve které se 
vinice nalézají. 

PO STOPÁCH 
SICILSKÉ 
MAFIE
Mafie. Mnohdy první slovo, 
které vás v souvislosti se Sicílií 
napadne. Italská Cosa nostra 
– v překladu Naše věc – byla 
nejsilnější mafiánskou organizací 
v Evropě a právě Sicílie byla jejím 
historickým centrem. Na Sicílii 
měla velké pole působnosti 
a značně ovlivnila život místních 
obyvatel. Dnes můžete Cosa 
nostru zkoumat pouze v muzeu 
mafie, které se nachází v horském 
městečku Corleone. Právě tady 
se odehrával Puzův román, tady 
žili ti nejkrutější bossové sicilské 
mafie. Město se v posledních 
letech snaží svou reputaci 
očistit, například pořádáním 
mezinárodních svateb.

+420 222 937 627
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Tento tříhvězdičkový hotel leží 70 km 
východně od hlavního města Sicílie, 
Palerma, a cca 180 km od letiště Trapani. 

Skládá se ze tří budov, které jsou vzájemně 
propojeny a každá je vybavena výtahem 
a terasou, kde můžete obdivovat výhledy na 
zátoku a letovisko Cefalù.

V rámci hotelu Santa Lucia Le Sabbie 
d‘Oro naleznete vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–4lůžkové pokoje ■ 256 světlých 
prostorných pokojů ■ recepce ■ Wi-Fi 
připojení ve společenských prostorách 
zdarma ■ restaurace ■ bar ■ venkovní bazén, 
u kterého jsou lehátka zdarma ■ z hotelu 
se prochází přímo do cukrárny, kde můžete 
ochutnávat sicilské pochoutky a skvělou kávu 
■ autobusová zastávka je vzdálena cca 50 m 
od hotelu a autobusem se pohodlně dostanete 
přímo do centra Cefalù ■ v blízkosti hotelu vede 
železniční trať, která je méně využívaná a svým 
provozem nijak neobtěžuje hosty  
■ supermarket v blízkosti hotelu

SANTA LUCIA  
LE SABBIE D‘ORO

PROVINCIE PALERMO

★★★
Hotel se nachází na severu ostrova 

v přístavním městečku Cefalù, 
které je jedním z nejfotogeničtějších 

míst Sicílie!

HOTEL
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POKOJE
■ balkon ■ telefon ■ trezor (zdarma) 
■ minilednička ■ TV ■ topení/klimatizace 
■ WC, vana nebo sprcha  ■ fén  
■ minibar na vyžádání (za poplatek)

PLÁŽ
■ hotel je situovaný přímo nad 
oblázkovo-písečnou pláží ■ na pláž se 
schází po schodech ve spodní části 
areálu (cca 200 m / 100 schodů)  
■ pozvolný vstup do moře  
■ doporučujeme obuv do vody 
■ lehátka a slunečníky zdarma, 
v závislosti na dostupnosti  
■ oblíbená městská písečná pláž 
s pozvolným přístupem do moře 
a jemným pískem začíná přímo 
v centru města a pokračuje směrem 
na západ k hotelové zóně, lemuje 
ji promenáda, která končí přímo 
u schodů hotelu Santa Lucia Le 
Sabbie d’Oro.

MĚSTO CEFALÙ 
Městu se přezdívá „Perla 
Tyrhenského moře“ a je bráno jako 
brána do západní části ostrova 
Sicílie. Tento dříve rybářský 
přístav se pyšní historickými 
památkami, centrum zdobí 
překrásná arabsko-normanská 
katedrála Duomo di Cefalù a zátiší 
města je umocněno honosným 
skalním masivem „Rocca di 
Cefalù“. Milovníci procházek si 
zde přijdou na své, romantické 
uličky jsou lemovány kavárnami 
a obchůdky se suvenýry, sicilskými 
pochutinami či keramikou. 
Rušno je zde jak během dne, tak  
po setmění a místní obyvatelé 
i turisté vychutnávají jeho pulzující 
atmosféru. 

Zajišťujem
e  

svozy z M
oravy
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ZDARMA

DEN 1
PŘÍLET DO DESTINACE

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
na Sicílii a transfer na hotel. 
Ubytování, informační schůzka 
s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
VÝLET DO MĚSTA
CEFALÙ, SEZNÁMENÍ SE  
S OKOLÍM 

Polodenní fakultativní
výlet do města Cefalù, kde na 
vás dýchne ta pravá dovolenko-
vá sicilská atmosféra. Prohlídka
historického centra vystavěného 
již za středověku. Dále osobní 
volno, možnost procházky nebo 
nákupů. 

Cena: 15 EUR

Večer promí-
tání doku-
mentárního 

filmu o Sicílii spojené
s přípitkem na uvítanou.   

DEN 3
HLAVNÍ MĚSTO SICÍLIE
PALERMO A SKVOSTNÁ
KATEDRÁLA MONREALE

Celodenní fakultativní výlet 
do hlavního města Sicílie. Po 
prohlídce Palerma návštěva 
katedrály v Monreale, 
jedné z největších památek 
normanské architektury na 
světě. Katedrála je italskou 
národní památkou a jedním 
z nejvyhledávanějších 
turistických cílů Sicílie.               

Cena: 45 EUR

DEN 4
PĚŠÍ TURISTIKA
PARCO NATURALE 
REGIONALE DELLE 
MADONIE 

Polodenní fakultativní výlet do 
přírodního geoparku Madonie. 
Tato chráněná přírodní oblast 
nadchne návštěvníky svými 
přírodními scenériemi a ne-
zapomenutelnými výhledy na 
masiv Madonie nebo například 
na vedlejší pohoří Nebrodi. Na 
vrcholcích kopců Madonie jsou 
vystavěná středověká městečka 
či zachovalé hrady.

Cena: 25 EUR

Večerní 
ochutnávka 
italštiny.

Základní lekce jazyka, kterým 
budete obklopeni po celý 
týden, a své znalosti tak můžete 
vyzkoušet v praxi. 

SICÍLIE pro seniory 55+ 
Pobytový program  zájezdu (dobrovolný)
SICÍLIE pro seniory 55+ 
Pobytový program  zájezdu (dobrovolný)
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DEN 5
MAJESTÁTNÍ SOPKA ETNA
A ROMANTICKÁ TAORMINA 

Celodenní fakultativní výlet
na sopku Etnu, nejznámější 
symbol Sicílie. Etna je nejvyšší 
činná sopka v Evropě. 
Procházka k lávovému poli 
pod vrcholem kráteru je 
opravdovým zážitkem. Podíváte 
se také do městečka Taormina, 
o kterém se říká, že je jedním 
z nejromantičtějších míst na 
světě.

Cena: 75 EUR

DEN 6
NA SKOK DO STAROVĚKU
AGRIGENTO (UNESCO)  

Celodenní fakultativní výlet do 
jednoho z nejvýznamnějších 
měst antického světa Agrigenta 
známého svou bohatou historií. 
Agrigento je situováno do 
nádherné přírodní scenérie 
nad tzv. Údolím chrámů (Valle 
dei Templi) a jižním pobřežím 
ostrova. Navštívíte Údolí 
chrámů, kde můžete obdivovat 
chrámový komplex vystavěný 
již v 5. století př. n. l., který je 
dnes významnou turistickou 
atrakcí. Od roku 1997 je areál 
zapsaný na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO.

Cena: 55 EUR

DEN 7
LIPARSKÉ OSTROVY 
(UNESCO) – VULCANO

Ostrovy Lipari, Vulcano, Salina, 
Panarea, Stromboli, Alicudi 
a Filicudi, známé především pod 
souhrnným názvem Liparské 
ostrovy, příp. Eolské ostrovy, 
lákají své návštěvníky nejen na 
poklidné pláže jinak živé Itálie, 
ale také průzračně modrou 
vodu Středozemního moře. To 
ještě doplňuje jejich vulkanická 
minulost, což ostrovům vyneslo 
zápis do světového přírodního 
dědictví UNESCO. Během výletu 
navštívíte ostrov Vulcano, 
vystoupáte ke kráteru, zažijete 
sirné fumaroly a bahenní jezírko 
s léčivými účinky. Možnost 
koupání na černé pláži.

Cena: 65 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště
a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

+420 222 937 627
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

KRÁSY 
SICÍLIE

18. 5. – 25. 5., 4. 10. – 11. 10. a 11. 10. – 18. 10.

Poznejte největší ostrov Středomoří, na němž najdete množství od sebe 
zcela odlišných kultur – přes aragonskou, tureckou až po řeckou, a to 

vše s lehkým nádechem nesmrtelné mafie. Zájezd si zpestříte poznáním 
hlavního města Sicílie, Palerma, neboť kdo nebyl v Palermu, nezažil 

Sicílii. Chybět nebude prohlídka nejkrásnější památky z dob Normanů, 
katedrály Monreale. Poznáte krásy romantického městečka Taormina, 

zažijete pravou sicilskou atmosféru v městečku Castellammare del Golfo, 
pokloníte se majestátní sopce Etně či prozkoumáte nádherné Liparské 

ostrovy, známé především díky své vulkanické činnosti.

DEN 1
Odlet z Prahy. Přílet na Sicílii.

DEN 2
Segesta – zříceniny antického chrámu 
malebně zasazené v pěkné krajině. Erice – 
starobylé kamenné městečko, založené na 
bájné hoře Eryx v dobách řecké kolonizace, 
působí dnes tak trochu tajuplnou atmosférou, 
nádherné výhledy na Trapani a okolí. San 
Vito Lo Capo – turistické letovisko na 
nejsevernějším bodě Sicílie, kde se nachází 
jedinečné nádherné pláže s jemným bílým 
pískem. Zastávka v Castellammare del 
Golfo – městečko, kde na vás dýchne pravá 
italská atmosféra, proslavené nezdařeným 
útokem Angličanů v r. 1718 na zdejší přístav.

DEN 3
Výlet na jižní pobřeží Sicílie. Agrigento (UNESCO) – 
město s významnými památkami řecké kolonizace, jedno 
z nejvýznamnějších měst antického světa. Dobře zachovalé 
chrámy nazývané též Údolí chrámů. Selinunte – významná 
archeologická lokalita s antickými chrámy.

DEN 4
Monreale – nádherná 
katedrála a klášter 
z doby normanské, 
kde se nachází 
jedinečné mozaiky. 
Palermo – hlavní 
město Sicílie, rušné 
město s malebnými 
zákoutími, tržišti 
i významnými paláci,
kostely a katedrálou. 
Cefalù – půvabné 
historické městečko 
s normanským 
dómem, nad kterým 
se tyčí jako dominanta 
mohutná skála.
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DEN 5
Výlet za největší 
přírodní zajímavostí 
Sicílie. Sopka 
Etna – vulkanická 
„měsíční“ krajina 
s rozeklanými lávovými 
útvary a bočními 
krátery. Taormina – 
okouzlující městečko 
na terase nad mořem 
s úchvatnými pohledy 
na Etnu.

DEN 7
Fakultativní výlet za dalšími památkami
Sicílie. Catania – zastávka u nádherné 
katedrály. Syrakusy (UNESCO) – město 
s památkami připomínajícími jeho skvělou 
minulost: antická čtvrť Neapolis s řeckým
divadlem s vynikající akustikou, starověké 
lomy, Aretúsin pramen na ostrovní staré 
části města Ortygia, dóm, ruiny chrámu 
Apollona a Artemidy, barokní katedrála 
Santa Lucia. Návrat na hotel pozdě večer.

DEN 8
Odlet ze Sicílie. Přílet do Prahy.

18.05. – 25.05.  20 990 Kč
04.10. – 11.10. 23 990 Kč
11.10. – 18.10. 21 990 Kč

Termíny 
poznávacího zájezdu

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – Trapani/

Palermo – Praha včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 3* hotelu
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště
✓ dopravu klimatizovaným 

autobusem dle programu
✓ služby průvodce CK

Cena za osobu nezahrnuje:
✓ vstupy dle programu
✓ příplatek 2 500 Kč za jednolůžkový pokoj
✓ trajekt na Vulcano (cca 19 EUR)
✓ cestovní pojištění
✓ povinnou pobytovou taxu 1 EUR/den,  

taxa je splatná na místě
✓ cestu lanovkou na Etnu (cca 87 EUR)
✓ fakultativní výlet do Catanie a Syrakus  

(cca 50 EUR)

Změna programu vyhrazena.
Pořadí navštívených míst může být změněno.

DEN 6
Liparské  
ostrovy (UNESCO) 
zajímavé svou 
sopečnou aktivitou, 
doutnající sopka 
Vulcano
– výlet ke kráteru, 
sirné fumaroly, 
bahenní jezírko
s léčivými účinky, 
možnost koupání 
na černé pláži.
(Lodě se platí na 
místě.)



MAr Menor
BAHENNÍ LÁZNĚ MEZI DVĚMA MOŘI

Mar 
Menor

ŠPANĚLSKO
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I **** Změna hotelu vyhrazena.
***** Mimo období 31. 5. – 16. 9. 2016, kdy je vnitřní bazén na hotelu uzavřen.

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy na Mar Menor  

za 2 hod. 50 min.

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

12.05. – 24.05. 15 990 Kč*
24.05. – 31.05. 13 990 Kč
31.05. – 07.06. 14 490 Kč
07.06. – 14.06. 14 990 Kč
14.06. – 21.06. 15 490 Kč
21.06. – 28.06. 15 990 Kč

31.08. – 07.09. 15 990 Kč
01.09. – 12.09. 19 990 Kč
07.09. – 14.09. 15 490 Kč
12.09. – 22.09. 17 990 Kč
14.09. – 21.09. 14 990 Kč
21.09. – 28.09. 14 490 Kč
22.09. – 02.10. 17 490 Kč
28.09. – 05.10. 13 990 Kč
02.10. – 12.10. 16 990 Kč
05.10. – 12.10. 13 490 Kč
12.10. – 20.10. 12 990 Kč**
12.10. – 27.10. 18 490 Kč**

12  
nocí

11  
nocí

10  
nocí

10  
nocí

10  
nocí

8  
nocí

15  
nocí

Hotel Izán Cavanna

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – San Javier – 

Praha včetně všech poplatků
✓ 7/8/10/11/12/15 nocí ve dvoulůžkovém 

pokoji ve 4* hotelu Izán Cavanna****
✓ vstup do hotelového vnitřního  

bazénu ZDARMA*****
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:  

letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ přednáška o léčivém bahnu
✓ promítání dokumentárního filmu o regionu Murcia
✓ procházka s delegátem na ostrůvek Isla del 

Ciervo k léčivému bahnu
✓ kyblík na léčivé bahno Mar Menoru
✓ návštěva typických trhů ve vesnici Cabo de Palos 

s asistencí delegáta  
✓ nadstandardní delegátská péče  

zaměřená na potřeby klientů 55+
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Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+ 
a jeden doprovod bez omezení věku. 

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem od 2 500 Kč*** 

Plná penze  
s příplatkem od 1 880 Kč***

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek  
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let

Vezměte vnoučata s sebou!***
Dítě 2–12,99 let na přistýlce od 10 490 Kč

* Přílet na letiště San Javier nebo do Valencie.
** Odlet z letiště San Javier nebo z Valencie.
*** Dle délky pobytu.

+

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



Murcia

Cartagen
a

Murcia – sedmé největší město v zemi 

a hlavní město stejnojmenného regionu se 

vyplatí navštívit zejména kvůli majestátní 

katedrále z 15. století situované v samém 

jádru historického centra. V blízkosti Murcie se 

nachází i svatyně Panny Marie Fuentesanta, 

odkud se nabízí nádherný výhled na město.

Cartagena – historická perla na pobřeží 

Středozemního moře je jedním z nejstarších měst 

Španělska a rájem pro každého milovníka historie. 

Slavný národ Kartáginců ji založil již v roce 228 př. 

n. l. a její úctyhodný věk vás zde okouzlí na každém 

kroku. K vidění je třeba římský amfiteátr, přístav, 

radnice nebo městské pláže.

Mar 
Menor

ŠPANĚLSKO

MAR MENOR  

Status: Mořská laguna s léčivými účinky 
bahna, slané vody a vzduchu s vysokým 

obsahem kyslíku a brómu 

Rozloha: 170 km2

Maximální hloubka: 7 m

Slanost vody v laguně: 42–47 % 
(Středozemní moře 36–38 %)

Zásaditost léčivého bahna:

7,12 pH – 8,45 pH

Největší město: Murcia

ŠPANĚLSKO

PODNEBÍ 
Mar Menor, „lázně pod širým nebem“, se 
nachází ve španělské provincii Murcia, 
pro kterou je typické středozemní klima 
s mírnou zimou, teplými léty a velmi malým 
množstvím srážek. Tento středomořský 
drahokam vypadá jako obrovský, písečnými 
plážemi obklopený přírodní bazén s vysokou 
koncentrací soli, s malou hloubkou vody 
a s poklidnou hladinou.

Díky 3 000 hodinám slunečního
svitu za rok je zde voda přibližně o 5 °C
teplejší než ve Středozemním moři
a dá se v ní koupat až do listopadu.

Aktivity na Mar Menor

PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA
 Vzduch Voda

Květen 26 ºC 19 ºC

Červen 27 ºC 22 ºC

Červenec 30 ºC 25 ºC

Srpen 31 ºC 26 ºC

Září 26 ºC 25 ºC

Říjen 23 ºC 22 ºC

Cykloturistika  
v celé oblasti  
Mar Menor

Procházky  
po celé délce  

La Mangy

Léčebné  
procedury  

v hotelu Lodomar
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4* Hotel Izán 
Cavanna

4* Hotel  
Lodomar
NOVINKA!

Isla  
del Ciervo

C
ab

o de Palos

San Pedro del Pinatar 

– přírodní park na severu 

laguny Mar Menor zaujme 

i toho nejnáročnějšího 

návštěvníka. Nachází se 

zde totiž šest pláží, přístav 

využívaný na lov i sport, 

písečné přesypy, mokřady, 

plameňáci a jiné vzácné 

druhy ptáků. Největším 

lákadlem městečka je 

ale obrovské centrum 

talasoterapie (léčba 

pokožky, artritidy a revma mořskou vodou 

a bahnem), které se nachází pod širým 

nebem na severu laguny Mar Menor.

Isla del Ciervo – ostrůvek v blízkosti 

hotelu je pozůstatkem starého sopečného 

kuželu. Stejně jako v San Pedro del Pinatar, 

i zde se vyskytuje blahodárné léčivé 

bahno. Dostat se k němu lze doslova 

pěšky, jelikož ostrov od pevniny dělí pouze 

velmi mělká voda. Na tuto procházku však 

doporučujeme boty do vody. 

Cabo de Palos – na západ od Cartageny se nachází cíp, na 

jehož konci stojí majestátní maják. Právě z tohoto místa se nabízí 

výhled na pobřežní pás La Manga, na moře i na překrásné pláže. 

V okolí majáku se navíc v neděli konají trhy s ovocem, zeleninou, 

tradičními místními produkty, oblečením i bižuterií.

Tenis, vodní sporty 
a další aktivity 

na hotelu Cavanna

Slunění a koupání  
v laguně Mar Menor 

a Středozemním moři

Turistika 
v přírodním parku 

Calblanque
Golf

Ochutnávka  
místní  

gastronomie

San Pedro 
del Pinatar
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LÉČEBNÉ 
PROCEDURY
Strávit celou svou dovolenou 
zabaleni od hlavy až k patě v bahně? 
Pro mnohé jistě kuriózní představa, 
avšak pro znalce místního léčivého 
bahna jeden z hlavních důvodů, 
proč navštívit právě oblast Mar 
Menor. Blahodárné účinky pro 
vaše tělo nepřináší ale jen léčivé 
bahno a mořská laguna, ale také 
místní vzduch bez pylů, s vysokým 
obsahem kyslíku a brómu, což 
má pozitivní účinky zejména pro 
astmatiky a alergiky.

TALASOTERAPIE
Talasoterapie je založena na využití mořské 
vody, klimatu, řas, bahna a minerálních solí 
k léčbě, regeneraci a relaxaci organismu a je 
jednou z nejúčinnějších metod k omlazení 
duše i těla a odbourání stresu. Oblast 
Costa Cálidy je velmi bohatá na vysoce 
léčivá bahna, která jsou ideální volbou 
pro léčbu různých neduhů, zejména 
respiračních a pohybových problémů. 
Centra talasoterapie, kterých je v oblasti 
bezpočet, nabízí prvotřídní léčebné 
programy a procedury s využitím onoho 
zázračného bahna, které je volně k dispozici 
právě v různých místech laguny Mar Menor. 
Ta má díky svým speciálním klimatologickým 
podmínkám, velkému počtu slunečních 
hodin během celého roku a vysoké salinitě 
ideální podmínky pro tvorbu bahna, 
kterého využívali pro své léčebné účinky 
již staří Římané. Podstatou talasoterapie je 
mořská voda, resp. její mořská sůl, bohatá 
na minerály (sodík, jód, hořčík, vápník nebo 
draslík). Účinná je zejména při kožních 
chorobách, bolavých kloubech, poruchách 
krevního oběhu, celulitidě, stresu, vyčerpání 
a únavě. Potřebujete-li dobít energii 
a zrelaxovat se, pak je destinace Mar Menor 
tím pravým cílem pro vaši dovolenou! 

 TEPLÁ MOŘSKÁ VODA
Koupel v teplé mořské vodě je základem terapie, kdy vám z mořské vody pronikají do těla 
přes pokožku cenné minerály oživující vaši pokožku. Zejména voda laguny Mar Menor, 
jež je proslulá svou vysokou salinitou, je ideálním místem pro odpočinek a díky své malé 
hloubce a klidné hladině je velmi vhodná zejména pro starší generace. Léčebné účinky 
vody a bahna z Mar Menor dokonce toto „Malé moře“ přirovnává k účinkům Mrtvého moře 
v Izraeli, a proto se této laguně přezdívá Mrtvé moře Evropy. 

LÉČIVÉ BAHNO
Laguna Mar Menor je především moře plné 
zdraví, a to díky léčivému bahnu s naprosto 
jedinečnými vlastnostmi, které zde naleznete 
doslova na každém kroku. Ostrůvek Isla 
del Ciervo, nacházející se v blízkosti hotelu 
Izán Cavanna, disponuje výskytem tohoto 
blahodárného bahna, k němuž se dostanete 
pohodlně pěšky, jelikož ostrůvek je od hotelu 
vzdálen pouhých několik set metrů. Další 
variantu léčebných účinků bahna nabízí 
obrovské centrum talasoterapie v San Pedro 
del Pinatar (léčba pokožky, artritidy a revma 
mořskou vodou a bahnem). Toto centrum se 
nachází přímo pod širým nebem a vašemu 
tělu jistě dopřeje zasloužený odpočinek.
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SLUNĚNÍ  
A KOUPÁNÍ –  
DVĚ MOŘE NA 
DOSAH
Španělská Costa Cálida se může pyšnit 
zvláštností, kterou jen tak v nějaké destinaci 
nenajdete – dvě moře, která jsou od sebe 
oddělena pouze úzkým pásem země. Pevninský 
pruh o šířce cca 200 m nazývaný La Manga 
od sebe odděluje tzv. Malé moře (Mar Menor) 
a Velké moře (Středozemní moře). Úžasný 
dojem z této destinace jen podtrhují široké 
pláže s jemným pískem, přístavy plné života 
i divoké zátoky, v nichž se zrcadlí slunce. 
Taková je Costa Cálida – teplé pobřežní místo 
jižního Španělska, které se stane ideálním 
místem pro váš odpočinek a pohodu. Na své 
si zde přijdou milovníci vln a čisté průzračné 
vody Středozemního moře, ale i ti, kteří 
vodním radovánkám příliš neholdují – projížďky 
lodí po krásách ostrovů laguny Mar Menor 
vás nadchnou také! V rekreačním středisku 
La Manga můžete pohodlně kombinovat 
léčebné koupání v klidné a teplé laguně Mar 
Menor s radovánkami ve Středozemním moři 
vzdáleném pouhých 200 m od laguny. 

PĚŠÍ TURISTIKA 
A CYKLOTURISTIKA
Ne každý má náladu na několikadenní lenošení 
ve stínu slunečníků, Mar Menor má co nabídnout 
i vyznavačům pěší turistiky či cykloturistiky. Za 
návštěvu stojí oba přírodní parky v blízkém okolí: 
Salinas de San Pedro del Pinatar a Calblanque. 
V tom prvním můžete pozorovat plameňáky 
v divoké přírodě, ten druhý vám zase představí 
skalnaté pobřeží nedotčené civilizací. Obě místa 
patří mezi chráněné oblasti celosvětového 
významu a jsou vhodnou volbou pro celodenní 
procházky i projížďku na kole. Chcete-li se jen 
oddávat příjemným procházkám po plážích, 
brouzdat se mořem a vnímat nezapomenutelnou 
atmosféru Španělska, jsou vám k dispozici 
několikakilometrové písčité pláže táhnoucí se po 
celém rukávu La Manga.

MOŘSKÁ 
SŮL

Oblast Mar Menoru je také velmi 
bohatá na velké množství mořské 
soli, která je skvělým kosmetic-

kým pomocníkem pro vaše 
tělo. Díky soli je pokožka 

jemnější, krásnější 
a zdravější. 
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EXKLUZIVNĚ: 

pro naše klienty 

ZDARMA vstup 

do vnitřního bazénu 

během celého pobytu! 

V termínu od 31. 5. 

do 16. 9. 2016

 je vnitřní bazén 

uzavřen.

+4
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27

46 / MAR MENOR / ŠPANĚLSKO

+420 6
02 4

49 4
42

Více
 in

fo
 na:



Hotel naleznete na La Manze, 
dlouhém, úzkém, písčitém pásu, 
který odděluje Středozemní moře 

a Mar Menor (doslovný překlad „Menší 
moře“) v autonomním regionu Murcia. 
Mořská laguna Mar Menor má rozlohu  
170 km² a je známá a hojně využívaná 
pro své léčebné účinky, které spočívají 
především ve zvýšené koncentraci 
minerálů a solí ve vodě. Ostrůvek 
Isla del Ciervo (Jelení ostrov), kde se 
nachází léčivé bahno, je od hotelu 
vzdálen pouhých 400 m! Hotel je od 
letiště San Javier vzdálen cca 40 km.

V rámci hotelu Izán Cavanna 
naleznete vybavení a servis:  

HOTEL
■ 2–3lůžkové pokoje ■ 397 pokojů ■ přímý 
vstup na pláž laguny Mar Menor ■ centrum 
zdraví – terapie léčivým bahnem z Mar 
Menoru (zábaly a masáže pro naše klienty se 
slevou 10 %) 
■ vnitřní bazén (povinné jsou koupací čepice 
a přezůvky) ■ venkovní bazén ■ terasa 
na slunění s lehátky + travnatý prostor  
pro odpočinek nebo opalování ■ sauna (za 

poplatek) ■ kosmetika a kadeřnictví  
(za poplatek) ■ restaurace ■ bar  
■ klimatizované společenské prostory  
■ Wi-Fi (zdarma) ■ v blízkém okolí hotelu dále 
naleznete kavárny, obchody a obchůdky se 
suvenýry, lékárnu a autobusovou zastávku

POKOJE
■ prostorné a pohodlné pokoje s balkonem 
■ Wi-Fi připojení (zdarma) ■ klimatizace/ 
topení ■ koupelna s WC ■ fén  
■ satelitní TV ■ minilednička  
■ telefon ■ trezor (za poplatek)

PLÁŽ
■ vzdálenost od hotelu na písčitou pláž 
s pozvolným vstupem do laguny Mrtvého 
moře je 0 m a na pláž moře Středozemního 
je pouze 250 m ■ k dispozici jsou lehátka 
a slunečníky (za poplatek)

AKTIVITY
■ léčivá relaxace ve vodách a bahně 
mořské laguny Mar Menor ■ wellness 
procedury v širokém okolí (za poplatek) 
■ tenisové kurty (za poplatek) ■ 
kulečník (za poplatek) ■ denní a večerní 
animační program (dle období)

IZÁN CAVANNA
LA MANGA DEL MAR MENOR

★★★★
Má jedinečnou polohu na jednom z nejlepších
míst mezi dvěma moři na La Manga del Mar 
Menor! Vychutnejte si denně koupání v léčivé 

vodě „Mrtvého moře” nebo v moři Středozemním. 
Je jen na vás, které moře si vyberete.

HOTEL

IDEÁLNÍ 

POLOHA

Termíny a ceny  
viz str. 41.

Zajišťujem
e  

svozy z M
oravy
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Čtyřhvězdičkový hotel Lodomar se 
může chlubit skvělou polohou přímo 
u přírodní rezervace Las Salinas  

y Arenales de San Pedro del Pinatar  
a zároveň docházkovou vzdáleností  
k léčebným lázním pod širým nebem San 
Pedro del Pinatar. Zde si můžete po celou 
dobu vašeho pobytu užívat bahnění či 
koupání v salinách, čímž dosyta využijete 
všech možností, které vám talasoterapie 
nabízí, a z vaší dovolené se tak vrátíte 
plně odpočatí a zregenerovaní. Hotel je 
od letiště San Javier vzdálen cca 15 km.

V rámci hotelu Lodomar 
naleznete vybavení a servis:  

HOTEL
■ 2–3lůžkové pokoje ■ 88 pokojů ■ SPA 
■ venkovní bazén ■ terasa na slunění 
s lehátky (zdarma) ■ restaurace ■ bar 
■ recepční prostory a klimatizovaná 
společenská místnost ■ Wi-Fi zdarma 
ve společenských prostorech

POKOJE
■ prostorné a komfortní dvoulůžkové 
pokoje ■ Wi-Fi připojení (zdarma)  
■ klimatizace ■ koupelna s WC  
■ fén ■ trezor (zdarma) 
■ TV ■ balkon ■ telefon  
■ minibar (za poplatek)

SPA
Zdarma: ■ vnitřní 
bazén s léčivou 
vodou přímo ze salin 
■ turecká koupel  
■ infrakabina  

■ sauna ■ ledová komora ■ relaxační zóna
Dále za poplatek: ■ manikúra ■ pedikúra 
■ privátní wellness místnost ■ masáže ■ 
vstup do SPA pouze pro osoby starší 16 let 

AKTIVITY
■ pláž (700 m) ■ léčebné balíčky 
a relaxační balíčky (za poplatek)  
■ talasoterapie v přírodních léčebných 
lázních San Pedro del Pinatar (700 m) – 
zdarma ■ půjčovna kol (za poplatek)

LODOMAR
LA MANGA DEL MAR MENOR

★★★★
Hotel Lodomar je prvotřídním centrem 

talasoterapie, neboť jako jediný v oblasti 
čerpá pro své léčebné procedury 

mořskou vodu přímo z místních salin
laguny Mar Menoru, jejíž účinky jsou 

srovnatelné s Mrtvým mořem.

HOTEL
w
w
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EXKLUZIVNĚ: 
Pro naše klienty 
ZDARMA vstup 
do SPA po dobu 
90 min. denně.
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REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+
a jeden doprovod bez omezení věku.

Další podmínky:
✔ Účastníci bez doprovodu osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč
✔ Jednolůžkové pokoje s příplatkem od 2 700 Kč***
✔ Plná penze s příplatkem od 1 880 Kč***
✔ Vezměte vnoučata s sebou!  

Dítě 2–12,99 let na přistýlce od 10 490 Kč***

Cena za osobu zahrnuje:
✔ leteckou dopravu Praha – San Javier – Praha  

včetně všech poplatků
✔ 7/8/12 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu Lodomar****
✔ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✔ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✔ přípitek na uvítanou
✔ denně vstup 90 min. do hotelového SPA (neplatí pro příletový 

a odletový den)
✔ promítání dokumentárního filmu o regionu Murcia
✔ procházka do centra talasoterapie (San Pedro del Pinatar) 

s delegátem 
✔ kyblík na léčivé bahno Mar Menoru
✔ nadstandardní delegátská péče zaměřená  

na potřeby klientů 55+

* Přílet na letiště San Javier nebo do Valencie.
** Odlet z letiště San Javier nebo z Valencie.
*** Dle délky pobytu.
**** Změna hotelu vyhrazena.

12.05. – 24.05. 21 490 Kč*
24.05. – 31.05. 18 490 Kč
31.05. – 07.06. 18 990 Kč
07.06. – 14.06. 19 490 Kč
14.06. – 21.06. 19 990 Kč
21.06. – 28.06. 20 490 Kč

31.08. – 07.09. 20 490 Kč
07.09. – 14.09. 19 990 Kč
14.09. – 21.09. 19 490 Kč
21.09. – 28.09. 18 990 Kč
28.09. – 05.10. 18 490 Kč
05.10. – 12.10. 17 990 Kč
12.10. – 20.10. 17 690 Kč**

Hotel Lodomar

12  
nocí

8  
nocí
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MAR MENOR pro seniory 55+
Pobytový program zájezdu (dobrovoln

1 23 4
ZDARMA

ZDARMA

DEN 1
PŘÍLET

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
San Javier, odkud pojedete do 
hotelu. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
PROCHÁZKA  
K OSTRŮVKU S BAHNEM

Pro klienty 
hotelu Izán 
Cavanna 

procházka s delegátem na 
ostrůvek Isla del Ciervo (Jelení 
ostrov) vzdálený pouhých  
400 m od hotelu. ZDARMA pro 
každého kyblíček na nabírání 
bahna. S sebou boty do vody, 
plavky. Výlet je vhodný pro 
každého. Konání výletu je 
podmíněno počasím. V případě 
nepřízně počasí bude procházka 
přesunuta na jiný den. 
   

DEN 3
LÉČIVÉ BAHENNÍ 
LÁZNĚ V SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Polodenní fakultativní výlet s průvod-
cem do parku Salinas de San Pedro, 
jednoho z největších center talaso-
terapie v Evropě (léčba pokožky, 
artritidy a revmatu mořskou vodou 
a bahnem). Kyblíček na bahno, 
boty do vody a plavky s sebou. 
S průvodcem návštěva nejhezčích 
míst v parku, poté rozchod. Možnost 
procházek po stezkách (doporučeny 
pohodlné boty, sportovní oblečení) 
nebo do přírodních bahenních lázní 
pod širým nebem.

Cena: 20 EUR

Pro klienty  
hotelu Lodomar 

procházka do centra 
talasoterapie v San Pedro del Pinatar 
k léčivému bahnu s delegátem. 
V případě nepřízně počasí bude 
procházka přesunuta na jiný den.

DEN 4
„DO DOB STAROVĚKÉHO 
KARTÁGA A ŘÍMA“ –  
MĚSTO CARTAGENA 

Třičtvrtědenní fakultativní výlet 
do jednoho z nejstarších měst 
ve Španělsku a nejdůležitějšího 
vojenského přístavu na 
středomořském pobřeží země. 
Cartagena byla založena již 
v roce 228 př. n. l. Kartáginci. 
Prohlédnete si významné 
památky z dob nadvlády 
antického Říma: římské divadlo, 
fórum nebo základy amfiteátru. 
Atmosféra dávné historie vás 
zde okouzlí na každém kroku. 

Cena: 35 EUR
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NOR pro seniory 55+ 
 program zájezdu (dobrovolný)

567 8
ZDARMA

DEN 5
NÁVŠTĚVA MÍSTNÍCH TRHŮ

Pro klienty 
hotelu Izán 
Cavanna 

dopoledne návštěva typických 
trhů ve vesnici Cabo de Palos  
s asistencí delegáta.

Doporučení na denní 
aktivity: 

✓ Po návštěvě trhu možnost 
procházky na maják Cabo 

de Palos a jeho okolí. Vzdále-
nost od hotelu 3,6 km, autobus 
č. 15 jezdí pravidelně trasu 
z Cabo de Palos až k hotelu 
a dále po La Manga.

DEN 6
HISTORICKÁ PROCHÁZKA 
PO HLAVNÍM MĚSTĚ MURCIA 

Třičtvrtědenní fakultativní výlet 
do hlavního města regionu 
Murcia. Nejdříve navštívíte 
patronku města Pannu 
Marii Fuesanta a její svatyni, 
odkud je nádherný výhled 
na město. Ve městě projdete 
nejvýznamnější a nejstarší ulice 
a památky, poté osobní volno 
na případné nákupy.

Cena: 35 EUR

DEN 7
OKRUŽNÍ PLAVBA PO  
LAGUNĚ MAR MENOR
 

Fakultativní výlet začíná v Puerto 
Bello, nejstarším přístavu na La 
Manze, který se nachází pouhých 
10 minut chůze od hotelu. Zde 
se nalodíte a poplujete kolem 
pěti ostrůvků laguny Mar Menor. 
Během dvouhodinové plavby 
se dozvíte zajímavosti z oblasti 
nejen od průvodce, ale také 
přímo od pana kapitána. 

Cena: 15 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště San 
Javier a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz
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Jižní Murcie
Autentická španělská atmosféra

52 / JIŽNÍ MURCIE / ŠPANĚLSKO

Jižní 
Murcie

ŠPANĚLSKO

NOVINKA! 



MĚSTO ÁGUILAS
Hledáte-li krásné písčité pláže, promenády a příjemná místa k posezení, 
ale toužíte-li také po kapce historie či kultury, pak je pro vás Águilas tím 
správným místem pro vaši dovolenou. Vzdálenost do hlavního města 
regionu, Murcie, stejně tak jako na letiště San Javier, je cca 106 km.

ní Murcie
**** Změna hotelu vyhrazena.

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – San Javier – Praha, 

včetně všech poplatků 
✓ 7/8/12 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu 

Puerto Juan Montiel SPA & Base Náutica****
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ přípitek na uvítanou
✓ promítání dokumentárního filmu o regionu Murcia
✓ procházka s delegátem po okolí
✓ nadstandardní delegátská  

péče zaměřená na  
potřeby klientů 55+
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Destinace Jižní Murcie je tím pravým místem, 
které vás zcela pohltí tou autentickou španělskou 
atmosférou. Neustále se rozšiřující rekreační 
středisko ležící na jižní hranici s Andalusií vybízí 
k vodním radovánkám, odpočinku a zábavě 
v rytmech Španělska.

PŘEKRÁSNÉ PLÁŽE  
S PRŮZRAČNOU VODOU
Oblast Jižní Murcie obklopuje 35 různorodých pláží táhnoucích 
se podél celého pobřeží v celkové délce téměř 30 km. Střídavě 
skalnaté oblasti se mísí s různými druhy pláží a barvami písků, což 
je způsobeno zejména odlišnými minerály, kterých je v této oblasti 
dostatek. Modré vlajky nacházející se na některých ze zmiňovaných 
pláží (např. Playa Levante v centru Águilas) jen podtrhují čistotu 
a dokonalost místních pláží a vod. 

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

12.05. – 24.05. 16 990 Kč* 
24.05. – 31.05. 14 990 Kč
31.05. – 07.06. 15 490 Kč
07.06. – 14.06. 15 990 Kč
14.06. – 21.06. 16 490 Kč
21.06. – 28.06. 16 990 Kč

31.08. – 07.09. 16 990 Kč
07.09. – 14.09. 16 490 Kč
14.09. – 21.09. 15 990 Kč
21.09. – 28.09. 15 490 Kč
28.09. – 05.10. 14 990 Kč
05.10. – 12.10. 14 490 Kč
12.10. – 20.10. 13 990 Kč**

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem od 3 990 Kč***
Pokoj s výhledem na moře  
s příplatkem od 1 090 Kč***

Plná penze s příplatkem  
od 2 790 Kč***  

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek  
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce  
od 10 490 Kč***

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+ 
a jeden doprovod bez omezení věku.

* Přílet na letiště San Javier nebo do Valencie.
** Odlet z letiště San Javier nebo z Valencie.
*** Dle délky pobytu.

+

12  
nocí

8  
nocí

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy do Murcie  

za 2 hod. 50 min.

Hotel Puerto Juan Montiel SPA & Base Náutica

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



Tento čtyřhvězdičkový hotel 
je vhodný zejména pro ty, 
kteří chtějí nechat své tělo 

hýčkat a relaxovat. Hotelové SPA 
na ploše 1 000 m² nabízí vše, co 
vaše tělo pro úplnou regeneraci 
potřebuje – relaxační masáže, 
bahenní zábaly, sauny, bazény či 
různé zkrášlovací procedury. Hotel 
je od letiště San Javier vzdálen 
cca 106 km.

V rámci hotelu Puerto Juan 
Montiel SPA & Base Náutica 
naleznete vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–3lůžkové pokoje ■ 128 pokojů 
■ SPA ■ venkovní bazén ■ terasa 
na slunění s lehátky ■ restaurace 
■ bar ■ recepční prostory ■ Wi-Fi 
připojení (za poplatek)

POKOJE
■ moderně zařízené pokoje  
■ telefon ■ trezor (za poplatek)  
■ minilednička ■ TV 

■ topení/klimatizace  
■ koupelna s WC ■ fén

SPA (za poplatek)
■ masáže ■ kosmetika ■ sauna  
■ speciální regenerační balíčky

PLÁŽ
■ písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře v těsné 
blízkosti hotelu
■ ideální podmínky pro 
milovníky potápění
■ lehátka a slunečníky  
na pláži (za poplatek)

PUERTO JUAN MONTIEL 
SPA & BASE NÁUTICA

ÁGUILAS

★★★★

Je toho mnoho, co vás nenechá v klidu  
a budete chtít v jižní Murcii okusit: luxus 

našeho hotelu, hory vystupující z moře, hrad 
tyčící se nad autentickým Águilas, romantika 

malého přístavu ve Středozemním moři.

HOTEL
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EXKLUZIVNĚ: 

pro naše klienty 

ZDARMA vstup  

do vnitřního bazénu 

během celého pobytu!

Bazén je v letní 

sezóně uzavřen.



+420 222 937 627

Pobytový program Jižní Murcie (dobrovolný) 

3421
DEN 1
PŘÍLET

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
San Javier, transfer do hotelu. 
Ubytování, informační schůzka 
s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

Přípitek 
na uvítanou 
a promítání 

dokumentárního filmu 
o regionu Murcia.

DEN 2
LORCA –  
KŘIŽOVATKA KULTUR   

Polodenní fakultativní výlet do 
třetího největšího města oblasti 
Murcie nacházejícího se na 
hranici bývalého křesťansko 
muslimského světa. Během 
jeho poznávání navštívíte 
středověký hrad z dob válek 
Maurů s křesťany, Fortaleza 
del Sol, historické centrum 
města, kde budete mít možnost 
prohlédnout si muzeum Paso 
Blanco věnující se pro oblast 
typickým výšivkám. Projdete si 
také náměstím Plaza de España 
nebo si prohlédnete kostel Sv. 
Patrika. Lorca se díky své bohaté 
minulosti zapsala v roce 1964 na 
seznam městských památkových 
rezervací.

Cena: 50 EUR

DEN 3
„DO DOB STAROVĚKÉHO 
KARTÁGA A ŘÍMA“ –  
MĚSTO CARTAGENA

Třičtvrtědenní fakultativní výlet 
do jednoho z nejstarších měst 
ve Španělsku a nejdůležitějšího 
vojenského přístavu na 
středomořském pobřeží země. 
Cartagena byla založena již 
v roce 228 př. n. l. Kartáginci. 
Prohlédnete si významné 
památky z dob nadvlády 
antického Říma: římské divadlo, 
fórum nebo základy amfiteátru. 
Atmosféra dávné historie vás 
zde okouzlí na každém kroku. 

Cena: 45 EUR

DEN 4
CARAVACA DE LA CRUZ – 
SVATÉ MÍSTO

Celodenní fakultativní výlet do 
Caravaca de la Cruz, místa, 
které každoročně navštíví 
tisíce návštěvníků. Jezdí sem, 
stejně jako do Říma nebo do 
Jeruzaléma, aby zde nalezli 
vykoupení. Caravaca de la 
Cruz je relikvie, která přinesla 
náboženský cestovní ruch 
do celé oblasti, a jedno z pěti 
světových svatých míst. Ve 
Svatyni pravého kříže se podle 
legendy nachází část Kristova 
kříže. 

Cena: 55 EUR

56 7 8
DEN 5
MURCIA

Třičtvrtědenní fakultativní výlet 
do hlavního města stejnojmenné 
autonomní oblasti, kterou založil 
v roce 825 na místě bývalé 
římské kolonie córdobský chalífa 
Abdar-Ráhman II. V roce 1243 
ho dobyl kastilský král Alfons X. 
Moudrý, jehož jméno nese jedna 
z hlavních tříd města. Během 
výletu si projdete nejvýznamnější 
ulice i památky tohoto historického 
města a poté zbyde i volno na 
osobní nákupy. 

Cena: 45 EUR

DEN 6
MOJACAR –  
MĚSTEČKO NA KOPCI

Polodenní fakultativní výlet do 
historického městečka, které bylo 
založeno již v době bronzové, 
což dokládají i archeologické 
nálezy odkazující na dobu 2 000 
let př. n. l. Historie města je spjata 
s Féničany, Kartáginci, Řeky 
i Římany, kteří zde zanechali 
patrné stopy. Největšího 
rozmachu však město dosáhlo 
v 8. st. n. l., kdy se stalo součástí 
córdobského chalífátu. Město 
spojuje obdobná historie, jako 
např. známější Granadu, neboť 
se též dostalo pod nadvládu 
dynastie Nasrovců. 

Cena: 40 EUR

DEN 7
ZA VÍNEM!
 

Třičtvrtědenní fakultativní výlet po 
vinicích Domain Espinal, kde se 
dozvíte vše o tomto vynikajícím 
tekutém moku. Součástí výletu 
je degustace vína a drobné 
občerstvení v podobě typických 
„tapas“.

Cena: 40 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

ZDARMA
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Menorca
Největší senzací je klid
56 / MENORCA / ŠPANĚLSKO

Menorca

ŠPANĚLSKO



klid
** Změna hotelu vyhrazena.

Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu Praha – Mahón – Praha 

včetně všech poplatků
✓ 7/10 nocí ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu 

4* Vacances Menorca Resort**
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:  

letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ ochutnávka typických produktů Menorcy
✓ pěší procházka po okolí s delegátem
✓ promítání dokumentárního filmu o Menorce
✓ nadstandardní delegátská péče 

zaměřená na potřeby klientů 55+

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy na Menorcu  

za 2 hod. 15 min.
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REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

18.05. – 25.05. 13 490 Kč
25.05. – 04.06. 16 490 Kč

 
08.09. – 15.09. 16 990 Kč
15.09. – 22.09. 15 990 Kč
22.09. – 29.09. 14 990 Kč 
29.09. – 06.10. 13 990 Kč 
06.10. – 13.10. 12 990 Kč

10  
nocí

Hotel Vacances Menorca Resort

+

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+ 
a jeden doprovod bez omezení věku. 

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
jsou možné pouze v termínech:  
29. 9. – 6. 10. a  6. 10. – 13. 10.  
s příplatkem 3 300 Kč

Plná penze s příplatkem  
od 1 880 Kč*

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek  
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
od 10 490 Kč*

* Dle délky pobytu.

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



Plavba na mořských 
kajacích podél 

pobřeží
Místní  

gastronomie
Pěší turistika  
po legendární  
Koňské stezce

Aktivity na Menorce

MENORCA  

Status: ostrov náležící Španělsku, druhý 
největší v souostroví Baleáry

Rozloha: 701 km²

Počet obyvatel: 92 434

Hustota zalidnění: 133 os./km²

Měna: EURO

Jazyk: katalánština, španělština, menorquí 
(varianta katalánštiny s arabskými prvky)

Hlavní město: Mahón Santo 
Tomás

Ciutadella

Hotel
Club Andria

Hotel Vacances 
Menorca Resort 

Ciutadella –  

bohatá, 

multikulturní historie 

jednoho ze dvou 

nejdůležitějších 

měst ostrova sahá 

až do 4. století, 

kdy jej na ostrově 

založili Kartáginci. 

Důležitost 

Ciutadelly podtrhuje 

skutečnost, že byla 

až do 18. století 

hlavním městem 

Menorcy. Nachází 

se zde nejstarší 

městské tržiště 

ostrova, kde 

můžete každý den 

zakoupit čerstvé 

ryby, plody moře 

i mnoho dalšího.

Santo Tomás – úzká, dlouhá pláž s čistým bílým pískem  

z jedné strany lemovaná průzračnou mořskou vodou a z druhé 

sytě zeleným borovým lesem.

Monte Toro – z hory Monte Toro, nejvyššího

bodu ostrova (342 m. n. m.), lze vidět celý 

obvod Menorcy a za slunných dnů dohlédnete 

až na 40 kilometrů vzdálenou Mallorcu. Je zde 

také pomník vojáků padlých ve válce v Africe, 

který byl slavnostně otevřen v roce 1927 

a svatyně s obrazem „Mare de Deu del Toro“ 

– patronem Menorcy. Na nádvoří svatyně se 

nachází bronzová socha zobrazující Menorčany 

odcházející do Severní Ameriky 

v 17. století. Místo je cílem zbožných poutí.

Menorca

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO
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PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA
 Vzduch Voda

Květen 21 ºC 19 ºC

Červen 25 ºC 20 ºC

Červenec 38 ºC 23 ºC

Srpen 28 ºC 22 ºC

Září 26 ºC 23 ºC

Říjen 22 ºC 21 ºC

PODNEBÍ
I když Menorca láká své návštěvníky 
především teplým mořem a písečnými 
plážemi, za pozornost stojí i vnitrozemí. 
Na jaře se totiž ostrov promění 
v květinový ráj. Duben a květen jsou 
nejlepší k malebným procházkám, jelikož 
pole jsou v této době plná žlutých zlatní 
věncových, bílých kopíček, červených 
italských vičenců a endemických 
baleárských rostlin, jež rostou na skalách 
severního pobřeží ostrova. Díky své 
bujné vegetaci je Menorca nazývána 
„zeleným ostrovem“ a roku 1993 
byla UNESCEM prohlášena za světovou 
biosférickou rezervaci.



Cykloturistika  
po legendární 
Koňské stezce

Klid, relax, koupání… 
na mnoha přírodních 

plážích

Jízda na proslulých 
menorských  

koních

Plavba největším 
přírodním přístavem 
na světě v Mahónu

Megalitické 
památky
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Cabo de Faváritx

Monte Toro
(357 m)

Santo 
Tomás

Fornells

Přístav Mahón

Letiště v Mahónu

Hotel Xaloc Playa

Fornells – poklad ležící 

v severní části ostrova, je 

ve skutečnosti rybářské 

městečko s historií 

sahající až do 17. století. 

Toto bílomodré přístavní 

město je gastronomickým 

rájem pro každého 

fanouška darů moře, 

kterému zde domácí 

kulinářští mistři nabízejí 

kromě jiného tradiční pokrm 

„Caldereta de Langosta“, 

což v překladu znamená 

„Humrový guláš“.
Cabo de Faváritx – je nevelký mys s množstvím 

malých skalnatých útesů vyčnívajících v zálivu 

Faváritx, který je součástí přírodního parku Albufera 

des Grau. Tím nejmalebnějším místem je zde pro 

mnohé stejnojmenný maják postavený již v roce 1922.

Přístav Mahón – s délkou téměř 6 km, šířkou 1,5 km 

a hloubkou 38 m je druhým největším přirozeným přístavem 

na světě. Na jeho březích se nacházejí ukázky tradiční anglické 

architektury, útulné letní domky, ale i impozantní pevnost 

Fortaleza de la Mola, příklad menorské vojenské architektury 

z 19. století. Díky své strategické poloze byl přístav po dlouhou 

dobu předmětem sporů a válek.

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz

+420 602 449 442

Více info na:



ÚŽASNÍ LIDÉ 
S VELKOLEPÝMI 
SVÁTKY
Menorca je stejně krásná, jako záhadná 
a vzrušující. Plná barev a vůní. Čas zde ply-
ne svým klidným tempem. Jako šeptaná ka-
talánská romance. A to vše i proto, že duší 
ostrova jsou její úžasní obyvatelé. Je to jejich 
životní styl, tradice a filozofie, která proměni-
la Menorcu v evropskou oázu klidu. Menor-
čané kromě toho, že nikdy nikam nespěchají, 
velmi ctí své zvyky a tradice. Mnozí vlastní 
menorský kroj a tančí místní typické lidové 
tance. Léto je pak pro ně obdobím velkole-
pých svátků. Sezónu zahajují 23.–24. června 
takzvané Festes de Sant Joan v Ciutadelle. 
Tradiční slavnost, jehož hlavní „postavou“ 
je černý menorský kůň. Oslavy během léta 
zavítají do všech menorských měst a vesnic, 
a tak si zcela jistě jednu z nich sami prožijete. 
Věřte, že to rozhodně stojí za to.

JEDINEČNÁ 
GASTRONOMIE 
V HISTORICKÉM 
MĚSTĚ 
CIUTADELLA
Snad každý, kdo navštíví cizí kulturu, 
dychtí i po kulinářském zážitku. A ten 
menorská kuchyně, která je odrazem 
bohaté historie ostrova, bezesporu 

nabízí. Pokud bychom se ji pokusili charakterizovat, tak jako 
kombinaci vlivů tradiční katalánské, islámské a francouzské kuchyně. Tato směska tří 
silných gastronomických titánů stvořila množství jídel plných překvapivě výtečných 
chutí. Základem jsou ryby, mořští živočichové a zelenina. Ty nejčerstvější najdete 
na nejstarším městském tržišti ve městě Ciutadella, která byla až do 18. století hlavním 
městem Menorcy. Každý den je možné na tržišti zakoupit čerstvé ryby a mořské plody, 
ale i rozmanité druhy zeleniny a ovoce. Hledáte-li gurmánský zážitek, pak největší 
místní pochoutkou je menorská langustová polévka neboli „caldereta de langosta“. 
Za ochutnávku stojí ale i typický menorský sýr.

PĚŠÍ TURISTIKA 
A CYKLOTURISTIKA 
PO LEGENDÁRNÍ KOŇSKÉ 
STEZCE (CAMÍ DE CAVALLS)
Nechcete-li jen relaxovat na pláži či se koupat v moři, máte jedinečnou příle-
žitost poznat ostrov z druhé strany. Vydejte se po legendární Koňské stezce, 
která je právem Menorčany označována jako nejhezčí oblast Menorcy. Camí 
de Cavalls dříve sloužila ke strategické ochraně ostrova před nájezdníky a pi-
ráty. Právě zde měli svá stanoviště vojáci na koních. Dnes je Koňská stezka 
skvělým místem pro vyjížďky na kole, koni, ale i příjemné procházky. Po celé 
trase naleznete všechny stupně obtížnosti a během vaší cesty můžete obdi-
vovat překrásné pohledy na místní zátoky, ale i úžasnou přírodu – přírodní ráj 
s ostrovy piniových hájů, pastvin a bujných zahrad. Právě na Koňské stezce 
pochopíte, proč je Menorca přezdívána „botanickou zahradou“.
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MEGALITICKÉ 
PAMÁTKY
Menorca to nejsou jen překrásné pláže s ro-
mantickými zátokami a průzračným mořem,
ale i pozůstatky starých kultur. Vyznavači
památek si zde přijdou na své, o archeo-
logická naleziště a pamětihodnosti na Me-
norce doslova zakopáváte. Nejzáhadnějšími 
a historicky nejzajímavějšími jsou pozůstat-
ky staveb talayotské kultury staré více než 
tři tisíce let. Mezi nejstarší dochované patří
takzvané talayotu, souměrné věžovité 
stavby z pravidelných kamenů, které obklo-
povala kruhovitá obydlí církulos. Záhadami 
jsou také opředeny stavby zvané taulas, se-
stávající ze dvou kamenných bloků tvořících 
písmeno T. Tauly jsou vysoké i čtyři metry 
a váží více než dvacet tun.

JÍZDA NA PROSLULÝCH  
MENORSKÝCH KONÍCH
Vyhoupněte se do sedla a vychutnejte si pohled na překrásné pláže a průzračné moře 
z koňského hřbetu. Jízda na Menorčany uctívaných černých koních, kteří vás okouzlí 
svou krásou a dokonalostí, bude patřit k jedinečným zážitkům z této destinace.

PLAVBY 
NA MOŘSKÝCH 
KAJACÍCH PODÉL 
POBŘEŽÍ
Menorca je i úžasným místem pro provozování 
vodních sportů. Nemusíte se však hned pouštět 
pod hladinu moře, abyste objevili dosud nepozna-
ný ráj. Rozhodnete-li se pro dobrodružnou a jistě 
zábavnou jízdu na kajaku, objevíte panenské pláže, 
zákoutí i zátoky, které jsou přístupné pouze z moře.

KOUPÁNÍ V BLANKYTNĚ MODRÉM MOŘI 
A RELAX NA PŘÍRODNÍCH PLÁŽÍCH
Zanořit se do vln místního blankytně modrého moře připomínajícího Karibik je jedním z nej-
krásnějších cestovatelských zážitků. Menorca se však může pyšnit i největším počtem pří-
rodních pláží se sněhobílým pískem. Takovou je například Santo Tomás – úzká, dlouhá pláž 
s čistým bílým pískem, která je navíc zvláštní tím, že je z jedné strany lemovaná průzračnou 
mořskou vodou a z druhé sytě zeleným borovým lesem. O tom, že moře je zde skutečně prů-
zračné svědčí i fakt, že jsou zátoky Macarella a Macarelleta na jihozápadě ostrova zařazeny 
mezi 35 míst s nejčistší vodou na světě. Dáváte-li přednost soukromí, které skýtají liduprázd-
né pláže, tak na Menorce jich najdete tolik, že se vám po lidské společnosti začne stýskat. 

+420 222 937 627
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Hotelový komplex Vacances Menorca 
Resort se nachází na západě 
ostrova v těsné blízkosti menší 

pláže zátoky Sa Caleta s bílým 
pískem a průzračným mořem. Je 
situován v klidné vilové čtvrti vzdálené 
přibližně 2 km od centra Ciutadelly, 
bývalého  hlavního města Menorky. 
Klienti jsou ubytování v jedné ze tří 
budov resortu: Blanc Palace, Sa 
Caleta Playa či Blanc Cottage. Transfer 
z letiště v Mahónu cca 50 km.

V rámci areálu Vacances Menorca 
Resort naleznete vybavení a servis:  

HOTEL
■ 324 pokojů hotelového nebo 
apartmánového typu ■ bar ■ restaurace 
■ klimatizované společné prostory ■ 
Wi-Fi u recepce zdarma ■ zavazadlová 
místnost ■ bezbariérový přístup ■ 
obchod se smíšeným zbožím  
■ tři venkovní bazény s lehátky 
a slunečníky ■ sauna a vířivka (za 
poplatek) ■ fitness centrum ■ sluneční 
terasa ■ půjčovna kol a aut

POKOJE
■ pokoje jsou hotelového nebo apartmá-
nového typu. V případě apartmánového 
ubytování je k dispozici i plně vybavená 
kuchyňka a obývací místnost s upravitel-
ným gaučem, který slouží jako přistýlka 
pro třetí osobu ■ koupelna s WC ■ terasa/
balkon ■ bezbariérový přístup ■ telefon ■ 
trezor za příplatek ■ satelitní TV ■ topení 
a klimatizace ■ fén ■ Wi-Fi za příplatek

PLÁŽ
■ je dostupná procházkou skrze hotelový 
areál, ke kterému těsně přiléhá. Vzdálenost 
od nejvzdálenější budovy Blanc Palace je 
cca 100 m ■ na pláži k dispozici za popla-
tek lehátka a slunečníky ■ pozvolný vstup 
do moře

AKTIVITY
■ denní a večerní animace ■ 
masáže (za poplatek) ■ kulečník ■ 
stolní tenis ■ karaoke ■ šipky 
Do centra města Ciutadella se dostanete pěší 
procházkou (cca 30 min), na kole, autobusem 
(zastávka u hotelu) nebo taxíkem, který vám 
objedná hotelová recepce.

VACANCES MENORCA RESORT  
BLANC PALACE, SA CALETA 

PLAYA, BLANC COTTAGE

★★★★
Naleznete zde klid, zeleň, čistotu a relax...

ostatně jako na celé Menorce!

HOTEL

CIUTADELLA

62 / MENORCA / ŠPANĚLSKO



Zajišťujem
e  

svozy z M
oravy

Termíny a ceny  
viz str. 57.
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Tříhvězdičkový aparthotel  
se nachází cca 200 m  
od písčité pláže Cala 

Santandria v klidné části.  
V okolí najdete několik  
obchůdků, restaurací a barů.  
Do historického městečka 
Ciutadella vzdáleného cca  
2,5 km vás doveze autobusová 
linka, která staví 50 m od hotelu. 
V blízkém okolí se nachází 
několik pláží. Transfer z letiště 
v Mahónu je cca 50 km. 

V rámci aparthotelu Club  
Andria naleznete 
vybavení a servis:

HOTEL
■ recepce ■ restaurace ■ bar 
■ bar u bazénu ■ bazén ■ 
terasa na opalování s lehátky 

a slunečníky u bazénu zdarma 
■ Wi-Fi v okolí recepce zdarma 

POKOJE
■ 2–3lůžkové pokoje 
apartmánového typu 
(oddělená ložnice a obývací 
část s rozkládacím gaučem 
a vybaveným kuchyňským koutem) 
■ koupelna s WC  
■ telefon ■ satelitní TV  
■ trezor (za poplatek)  
■ balkon nebo terasa

PLÁŽ
■ písčitá pláž s pozvolným 
vstupem do moře je vzdálená cca
200 m od hotelu ■ lehátka 
a slunečníky za poplatek

AKTIVITY
■ minigolf ■ animační program

CLUB ANDRIA
★★★

leží u jedné z nejkrásnějších pláží  
na západě ostrova.

APARTHOTEL

CALA SANTANDRIA

Další nabídku hotelů 
naleznete v sekci Menorca 

na www.dovolenaproseniory.cz

Termíny podzim 2016

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+ 
a jeden doprovod bez omezení věku.

Další podmínky:
✔ Účastníci bez doprovodu osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč
✔ Jednolůžkové pokoje jsou možné pouze v termínech:  

29. 9. – 6. 10. a  6. 10. – 13. 10. s příplatkem od 2 500 Kč 
✔ Plná penze s příplatkem 1 880 Kč
✔ Cestovní pojištění na osobu a pobyt za příplatek  

325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let
✔ Vezměte vnoučata s sebou! Dítě 2–12,99 let  

na přistýlce 10 490 Kč

Cena za osobu zahrnuje:
✔ leteckou dopravu Praha – Mahón – Praha včetně všech poplatků
✔ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 3* aparthotelu Club Andria
✔ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✔ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✔ přípitek na uvítanou
✔ pěší procházka po okolí s delegátem
✔ promítání dokumentárního filmu o Menorce
✔ nadstandardní delegátská péče zaměřená na potřeby klientů 55+

08.09. – 15.09. 15 990 Kč
15.09. – 22.09. 14 990 Kč
22.09. – 29.09. 13 990 Kč 
29.09. – 06.10. 12 990 Kč 
06.10. – 13.10. 11 990 Kč

Hotel Club Andria

+420 222 937 627
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MENORCA pro seniory 55+ 
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)

1 23 4

+4
20

 2
22

 9
37

 6
27
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ZDARMA

ZDARMA

DEN 1
PŘÍLET

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
v Mahónu, odkud pojedete 
do hotelu. Cesta do hotelu 
potrvá přibližně 40 minut. 
Ubytování, informační schůzka 
s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
PROCHÁZKA OKOLNÍ 
PŘÍRODOU A PŘIBLÍŽENÍ 
MENORSKÉ KULTURY 
S OCHUTNÁVKOU NA HOTELU

Dopoledne 
možnost 
procházky 

s delegátem po okolní pří-
rodě a seznámení se s mož-
nostmi vyžití v blízkosti hotelu. 
Informace o srazu a programu 
vycházky vám delegát před-
staví na informační schůzce 
v den příjezdu.

Odpoledne 
proběhne 
promítání 

dokumentárního filmu o Menorce  
spojené s přípitkem na uvítanou 
a malou ochutnávkou, například 
typického menorského sýru.

DEN 3
DO MĚSTA CIUTADELLA, 
K NEJSTARŠÍ POHŘEBNÍ 
STAVBĚ V EVROPĚ 
A NA MENORSKOU FARMU

Polodenní fakultativní výlet s prů-
vodcem do historického centra 
města Ciutadella. Během výletu 
navštívíte místní trh, prehistorickou 
stavbu „Navetu des Tudons“, která 
sloužila jako pohřebiště. Její založe-
ní se datuje k roku 1000 př. n. l.  
Výlet ukončíte degustací typického 
sýru „Mahón“ přímo u jeho výrobce 
na malebné menorské farmě. 
Nebude chybět ochutnávka vín 
z místního vinařství.

Cena: 20 EUR
Doporučení na odpolední 
aktivity: 

✓
Možnost zapůjčení cyklis-
tických kol v hotelu (cca  

12 EUR/den). Doporučujeme 
nenáročnou trasu po jižní části 
stezky Camí de Cavalls. Délka 
trasy: 15  km. K dispozici budou 
u delegáta mapy trasy.

DEN 4
NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE  
MENORCY Z PALUBY LODĚ

Dopoledne fakultativní výlet
lodí po těch nejkrásnějších
plážích a kouzelných zátokách
na ostrově, které svou tyrkyso-
vou modří připomínají Kari-
bik. Tento výlet je nenáročný 
a mezi klienty velmi oblíbený. 
Když budete mít štěstí, zážitek 
z plavby vám umocní hejna 
racků poletujících nad vašimi 
hlavami, kteří se nechají krmit 
přímo z dlaně za letu.

Cena: 30 EUR

Odpoledne volno.

+420 6
02 4

49 4
42

Více
 in

fo
 na:



MENORCA pro seniory 55+ 
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)

1 23 4

+4
20

 2
22

 9
37

 6
27

66 / MENORCA / ŠPANĚLSKO

ZDARMA

ZDARMA

DEN 1
PŘÍLET

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
v Mahónu, odkud pojedete 
do hotelu. Cesta do hotelu 
potrvá přibližně 40 minut. 
Ubytování, informační schůzka 
s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
PROCHÁZKA OKOLNÍ 
PŘÍRODOU A PŘIBLÍŽENÍ 
MENORSKÉ KULTURY 
S OCHUTNÁVKOU NA HOTELU

Dopoledne 
možnost 
procházky 

s delegátem po okolní pří-
rodě a seznámení se s mož-
nostmi vyžití v blízkosti hotelu. 
Informace o srazu a programu 
vycházky vám delegát před-
staví na informační schůzce 
v den příjezdu.

Odpoledne 
proběhne 
promítání 

dokumentárního filmu o Menorce  
spojené s přípitkem na uvítanou 
a malou ochutnávkou, například 
typického menorského sýru.

DEN 3
DO MĚSTA CIUTADELLA, 
K NEJSTARŠÍ POHŘEBNÍ 
STAVBĚ V EVROPĚ 
A NA MENORSKOU FARMU

Polodenní fakultativní výlet s prů-
vodcem do historického centra 
města Ciutadella. Během výletu 
navštívíte místní trh, prehistorickou 
stavbu „Navetu des Tudons“, která 
sloužila jako pohřebiště. Její založe-
ní se datuje k roku 1000 př. n. l.  
Výlet ukončíte degustací typického 
sýru „Mahón“ přímo u jeho výrobce 
na malebné menorské farmě. 
Nebude chybět ochutnávka vín 
z místního vinařství.

Cena: 20 EUR
Doporučení na odpolední 
aktivity: 

✓
Možnost zapůjčení cyklis-
tických kol v hotelu (cca  

12 EUR/den). Doporučujeme 
nenáročnou trasu po jižní části 
stezky Camí de Cavalls. Délka 
trasy: 15  km. K dispozici budou 
u delegáta mapy trasy.

DEN 4
NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE  
MENORCY Z PALUBY LODĚ

Dopoledne fakultativní výlet
lodí po těch nejkrásnějších
plážích a kouzelných zátokách
na ostrově, které svou tyrkyso-
vou modří připomínají Kari-
bik. Tento výlet je nenáročný 
a mezi klienty velmi oblíbený. 
Když budete mít štěstí, zážitek 
z plavby vám umocní hejna 
racků poletujících nad vašimi 
hlavami, kteří se nechají krmit 
přímo z dlaně za letu.

Cena: 30 EUR

Odpoledne volno.

+420 6
02 4

49 4
42
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DEN 5
HLAVNÍ MĚSTO MAHÓN 
A KATAMARÁNEM 
PO DRUHÉM NEJVĚTŠÍM 
PŘÍSTAVU NA SVĚTĚ 

Celodenní fakultativní výlet, kdy 
vás čeká projížďka katama-
ránem po druhém největším 
přírodním přístavu na světě, 
prohlídka hlavního města 
Menorcy s možností návštěvy 
destilérky na místní slavný Gin 
Xoriguer a volný čas k náku-
pům. Na cestě zpět navštívíte 
nejvyšší bod ostrova, horu 
Monte Toro (357 m),  
odkud je nádherný výhled 
na celý obvod ostrova.

Cena: 45 EUR

DEN 6
PĚŠÍ VÝLET PO 
LEGENDÁRNÍ KOŇSKÉ 
STEZCE CAMÍ 
DE CAVALLS

Celodenní pěší fakultativní výlet 
po severovýchodním pobřeží 
Menorcy: maják Faváritx –  
pláž a letovisko Es Grau  
(cca 11 km). Trasa vede po 
legendární koňské stezce Camí 
de Cavalls a přírodní rezerva-
cí S‘Albufera des Grau. Tato 
oblast je samotnými Menorča-
ny označována jako nejhezčí 
oblastí Menorcy, kterou byste 
při návštěvě ostrova neměli 
vynechat. Z konce trasy návrat 
autobusem do hotelu.

 Cena: 30 EUR

DEN 7
KRÁSA MENORSKÝCH 
KONÍ VE STRHUJÍCÍ SHOW 
SOMNI

Dopoledne i odpoledne 
volno.

Večer fakultativní výlet do tra-
dičních stájí menorských koní, 
kteří vás okouzlí svou krásou 
a dokonalostí. V rámci výletu 
shlédnete strhující show s tě-
mito koňmi. Jezdecká show 
„Somni“ předvádí inovativní 
vizuální efekty, hudbu, tanec 
i akrobacii na jevišti přinášející 
komplexní zážitek nejen pro 
velké milovníky koní. 

Cena: 31 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
v Mahónu a přílet do Prahy. Čas 
srazu k odjezdu a organizace 
vám budou upřesněny delegá-
tem v místě pobytu.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.



POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

KRÁSY 
MENORCY

18. 5. – 25. 5. a 6. 10. – 13. 10.

O Menorce se hovoří, jako o „Karibiku“ ve Středomoří 
a je nejčistším místem Španělska. Ostatně při našem 
putování po tomto jedinečném ostrově si to budete 

moci ověřit. Projdete se biosférickou rezervací, 
která je na seznamu UNESCO. Navštívíte historické 

centrum Ciutadelly a hlavního města Mahónu. 
Ponoříte se do dávné historie u prehistorických 

staveb. Majáky, útesy, panenské pláže s křišťálovou 
vodou a mnohem víc.

DEN 1
Přílet, ubytování, úvodní schůzka, veče-
ře, osobní volno.

DEN 2
Snídaně. Dopoledne výlet do histo-
rického centra Ciutadelly, bývalého 
hlavního města Menorcy. Zde návštěva 
místního trhu, prohlídka centra města, 
přístavu, osobní volno. Následně přejezd 
k prehistorické 3 000 let staré stavbě 
Naveta des Tudons, která sloužila 
jako pohřebiště. Závěr dne bude v du-
chu degustace místních sýrů na farmě 
Subaida. Návrat do hotelu. Večeře. 
Možná varianta/doplněk pro aktivní turis-
ty: pěší výlet z Ciutadelly k majáku Punta 
Nati s individuálním návratem do hotelu 
(pěšky nebo taxíkem).

DEN 3
Snídaně. Pěší výlet po jihozápadním pobřeží Menorcy: maják 
D´Artrutx – pláž Turqueta (cca 12 km). Trasa vede po útesu, 
kolem zálivů a malých pláží a končí na jedné z vyhlášených pláží 
ostrova – pláži Turqueta. Zde možnost koupání a relaxu. Z konce 
trasy návrat autobusem do hotelu. Večeře. Večer promítání 
dokumentárního filmu o Menorce + degustace místních produktů.
Možná varianta pro aktivní turisty: z pláže Turqueta pokračovat po 
pobřeží přes přírodní pláže Macarella a Maquarelleta do letoviska 
Cala Galdana (cca 6 km). Odtud návrat autobusem do hotelu.  

DEN 4
Snídaně. Výlet do hlavního města 
Menorcy, Mahónu. Zde prohlídka 
centra s možností nákupů. Návštěva 
likérky, kde se vyrábí místní slavný 
Gin Xoriguer. Další možností poznání 
Mahónu je projížďka katamaránem po 
druhém největším přírodním přístavu na 
světě. Z Mahónu přejezd do městečka 
Binibeca Vell, které je zajímavé svými 
bílými domy a úzkými uličkami. Po 
návratu do hotelu osobní volno. Večeře.

DEN 5
Pobyt u moře 
nebo možnost 
fakultativního výletu 
autobusem do 
letoviska Santo 
Tomás s možností 
koupání na krásných 
dlouhých plážích 
nebo pěších 
výletů po Camí 
de Cavalls, výlet 
lodí po zátokách 
a plážích ostrova 
Menorca, projížďka 
na koních po Camí 
de Cavalls, výprava 
na mořských kajacích 
podél pobřeží, 
vyjížďka na kole 
s průvodcem nebo 
bez po cyklostezkách 
Menorcy.
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Poznámka: Všechny turistické trasy vedou po dobře značených trasách podél pobřeží Menorcy. Jed-
ná se o mírně náročnou turistiku. Podmínkou je však dobrá obuv! Optimální je nízká trekingová bota. 

Zájezd se dá pro aktivní klienty kombinovat s cykloturistikou. V místě je možný pronájem velmi 
kvalitních celoodpružených horských kol nebo kol silničních. Díky tomu se dá Menorca projet 

křížem krážem na kole. Možné zajistit i místního průvodce + veškerý materiál.

DEN 6
Snídaně. Pěší výlet po severovýchodním pobřeží Menorcy: maják 
Faváritx – pláž a letovisko Es Grau (cca 11 km). Trasa vede po 
legendární koňské stezce Camí de Cavalls a přírodní rezervací 
S‘Albufera des Grau. Tato oblast je samotnými Menorčany označována 
jako nejhezčí oblast Menorcy, kterou byste při návštěvě ostrova neměli 
vynechat. Z konce trasy návrat autobusem do hotelu. Večeře. 

DEN 7
Snídaně. Výjezd autobusem na nejvyšší bod ostrova, „horu“ Monte 
Toro, odkud je panoramatický výhled na celý ostrov. Z Monte Toro 
přejezd do letoviska Santo Tomás. Zde možnost koupání a relax 
na krásných dlouhých plážích nebo pěší výlety po Camí de Cavalls. 
Autobusem návrat do hotelu. Večeře.

18.05. – 25.05. 19 990 Kč
06.10. – 13.10. 18 990 Kč

Termíny 
poznávacího zájezdu

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – Mahón –  Praha  

včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém 

pokoji v hotelu 3*/4*
✓ polopenzi formou bufetu, 

včetně vody a vína
✓ transfer letiště – hotel – letiště
✓ dopravu klimatizovaným 

autobusem dle programu
✓ služby průvodce CK
✓ vstupné do Naveta des Tudons 

a návštěvu místní farmy
✓ promítání dokumentárního filmu 

o Menorce a přípitek na uvítanou. 

Cena zájezdu nezahrnuje:
✓ vstupy dle programu
✓ příplatek za jednolůžkový pokoj  

cca 3 300 Kč (dle konkrétního hotelu)
✓ katamarán ve městě Mahón (cca 11 EUR)
✓ cestovní pojištění
✓ fakultativní výlet do Santo Tomás  

(cca 30 EUR)

Změna programu vyhrazena. 
Pořadí navštívených míst může být změněno.

DEN 8
Snídaně, osobní volno, transfer na letiště, odlet.

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz
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+420 602 449 442

Více info na:



Andalusie
Costa del Sol – Pobřeží slunce

Costa  
del Sol

ŠPANĚLSKO

ANDALUSIE
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Andalusie
** Změna hotelu vyhrazena.

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

* Do vyprodání kapacity, následně bude účtován příplatek za 
jednolůžkový pokoj 3 500 Kč.

02.06. – 09.06. 13 990 Kč
09.06. – 16.06. 14 490 Kč 
16.06. – 23.06. 14 990 Kč 
23.06. – 30.06. 15 490 Kč

30.08. – 06.09. 15 990 Kč 
06.09. – 13.09. 15 490 Kč 
13.09. – 20.09. 14 990 Kč 
20.09. – 27.09. 14 490 Kč
27.09. – 04.10. 13 990 Kč
04.10. – 11.10. 13 490 Kč

Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu Praha – Málaga – Praha 

včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji  

ve 4* hotelu Las Palmeras**
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:  

letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ přípitek na uvítanou
✓ procházka s delegátem po okolí
✓ promítání dokumentárního filmu o Andalusii
✓ nadstandardní delegátská  

péče zaměřená  
na potřeby klientů 55+

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy do Andalusie 

za 3 hod. 25 min.

ŠPANĚLSKO / ANDALUSIE / 71

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem od 2 500 Kč/týden* 

Plná penze s příplatkem  
pouze 1 880 Kč 

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek  
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let 

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
jednotná cena 10 490 Kč

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+ 
a jeden doprovod bez omezení věku. 

+

Hotel Las Palmeras

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz
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Po stopách Maurů Gastronomie Poznávání  
odlišných kultur

Mijas – navštívíte-li toto malebné andaluské  

městečko, přenesete se do dob dávno minulých a spatříte 

původní charakter jižního Španělska téměř neovlivněného 

současným epidemickým turistickým boomem. Pohled 

na fasády bílých domků zdobených visícími květináči si 

můžete vychutnat třeba za jízdy na tzv. oslích taxících.

Alhambra – komplex středověkých paláců  

byl postaven za muslimské nadvlády a v roce 2011 

se stal nejnavštěvovanější památkou Španělska a též 

figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Tento vrchol andaluského architektonického umění 

je navíc vkusně zasazen do okolní přírody, aniž by 

narušil její původní vzhled.

Tanger – marocké přístavní město, do kterého se 

dostanete trajektem přes Gibraltarský průliv. Lákají-li  

vás vzdálené africko-arabské kultury, Tanger si 

během dovolené v Andalusii nenechte ujít. Zakusíte 

zde skutečnou atmosféru marockých trhů, kterými 

se nesou vůně bylinek, kůže a dřeva. Za pozornost 

stojí také Medina, kořením provoněné bludiště 

úzkých uliček v centru starého města.

O ANDALUSII
Pro svou osobitou kulturu, gastronomii 
a folklór, ale též pro své přírodní krásy patří 
Andalusie mezi nejžádanější turistické 
destinace ve světě. Osm andaluských 
provincií se rozkládá mezi pouští Almeríe 
až k portugalským hranicím a i přes svou 
nevelkou rozlohu nabízí návštěvníkům 
mimořádnou prohlídku kultur pocháze-
jících až ze tří kontinentů. 

Costa  
del Sol

ŠPANĚLSKO

ANDALUSIE

COSTA  
DEL SOL

Status: oblast španělské provincie  
Andalusie s rozlohou 87 268 km2

Délka pobřeží: 161 km

Měna: EURO

Jazyk:  španělština

Největší město: Málaga

Aktivity v Andalusii

PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA
 Vzduch Voda

Květen 22 ºC 18 ºC

Červen 27 ºC 22 ºC

Červenec 30 ºC 25 ºC

Srpen 30 ºC 26 ºC

Září 27 ºC 25 ºC

Říjen 22 ºC 23 ºC

ŠPANĚLSKO
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Flamenco, duše 
Andalusie

Typické bílé  
vesničky

Slunění  
na písečných  

plážích
Corida a býčí 

zápasy Marocké trhy

Granada

Alhambra

Málaga

Hotel 
Las 

Palmeras

Gran 
hotel 
VIK

Gibraltar

Mijas

Ronda

Tanger

Gibraltar – i když je tento jižní cíp Evropy často nazývaný jednoduše „skála“, pohled z něj má 

ve světě jen málo konkurence. Každý (ne)milovník přírody totiž musí ocenit úchvatný pohled 

na dvě pobřeží – africké i španělské, mezi jimiž se v rozbouřených vlnách míchají vody 

Atlantského oceánu a Středozemního moře.

Granada – jedna 

z nejvzácnějších perel Španělska 

je výstižnou metaforou pro celou 

Andalusii; španělská, islámská 

a romská kultura se zde míchají 

na každém kroku a garantují 

téměř mimoevropskou zkušenost. 

Flamenco, vějíře, kastaněty nebo 

vodní dýmky jsou zde takovou 

samozřejmostí jako sůl v moři.

Málaga – rodiště Pabla Picassa, ve kterém se 

milovníci umění mohou pokochat jeho originální 

tvorbou, se nachází v zátoce téměř na samém jihu 

Pyrenejského poloostrova. Slunečná Málaga je městem 

širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, 

temperamentního nočního života, kvalitních muzeí 

a vynikajících restaurací s mořskými specialitami.

Ronda – malebné městečko rozložené nad skalní 

rozsedlinou, které na první pohled upoutá každého 

návštěvníka, vás uchvátí zejména svou polohou na 

masivním skalnatém výchozu.

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz

+420 602 449 442
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GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY
Ryby a dary moře sehrávají klíčovou roli v místní kuchyni. Můžete si na nich pochutnat třeba v proslulém 
pokrmu „paella andaluz“, což je andaluská verze typického španělského jídla z rýže a plodů moře. 
Na slunečných přímořských promenádách navíc na každém kroku potkáte plážový bar, odkud se line 
vůně právě usmažených malých rybiček všeho druhu. Pravé královny místní gastronomie jsou ale malé 
jednohubky „tapas“, složené z toho nejlepšího, co jižní Španělsko nabízí. Existuje nekonečné množství 
druhů tapas. Od těch nejjednodušších sestávajících z jedné nebo dvou ingrediencí až po ty, které zdobí 
plněná černá oliva, proslavená šunka jamón serrano nebo guacamole – avokádová pomazánka původem ze 
střední Ameriky. Třešničkou na andaluském ovocno-zeleninovém dortu je bezpochyby oliva, ať už je černá 
nebo zelená. Kromě jiného se z ní vyrábí olivová pomazánka, kterou u stolu tradičně doplňuje výborné víno. 
V horkých dnech si můžete pochutnat i na studené zeleninové polévce „gazpacho“ připravené z rajčat, 
papriky, okurky, olivového oleje a česneku, která vás nejen osvěží, ale i zasytí.

GENIUS LOCI MÁLAGY
Zavítáte-li do Andalusie, určitě si nenechte ujít Málagu. Přímořské 
město vás okouzlí svými krásnými bulváry lemovanými botanickými 
parky. Přístav a čtvrť Malagueta zase svou úžasnou atmosférou. 
Posezení u nového Centra Pompidou s výhledem na transoceánské 
lodě, katedrálu a pevnost Alcazaba se stane jedinečným zážitkem. 
Při svých cestách tímto magickým městem nevynechte ani muzeum 
Picassa. Jistě vás potěší i muzeum automobilů, kde je vystaven 
i náš český velorex či soukromé muzeum skla, kde je k vidění 
i bublinkové sklo z Nového Boru. Až budete nasyceni uměleckými 
díly, vydejte se do zahrady zvané Jardines de Puerta Oscura, kde 
se pro změnu vaše oko může kochat velmi rozmanitou květenou 
a rostlinami všeho druhu. Zahrady vás dovedou až na samý 
vrcholek, který skýtá z hradu Gibralfaro velkolepý pohled na Málagu. 
A bude-li vám toho málo, pak navštivte botanickou zahradu 
Concepción s přibližně 5 000 tropickými rostlinami. 

POZNÁVÁNÍ ODLIŠNÝCH KULTUR
Osm set let arabské nadvlády a vliv islámských učenců na rozvoj jižního 
Španělska zcela proměnily charakter Andalusie, která se tak stala jedním 
z mála evropských míst, kde mohou návštěvníci obdivovat i množství 
islámských architektonických skvostů. Romové pocházející z Indie, jejichž 
přítomnost se na území Andalusie datuje již od 15. století, ovlivnili vývoj 
regionu téměř do stejné míry jako samotní Arabové. Temperament, který 
s sebou přinesli a infiltrovali do přísně katolického Španělska, rozproudil 
krev celé krajině a za zvuku kytary roztančil inkvizicí zmořené obyvatele 
v rytmech flamenca a jiných folklórních tanců.
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STÁLE ŽIVÉ 
FLAMENCO
Při návštěvě Andalusie jistě spatříte 
a uslyšíte flamenco, jeden z nejvýraznějších 
symbolů španělské kultury, který vznikl již 
v 15. století a který je díky neutuchajícímu 
zájmu stále živý.

PO STOPÁCH 
MAURŮ
Andaluské vnitrozemí obklopují 
tři klenoty s nejúchvatnějšími 
památkami Maurů – 
Granada, Córdoba a Sevilla. 
Nejvýznamnějším obdobím 
maurské architektury bylo 
období do córdobského 
chalífátu (období historického 
státního útvaru tehdejšího 
Pyrenejského poloostrova 
v letech 929–1031). Za vrcholné 
dílo maurské architektury je 
považován rozsáhlý palácový 
komplex Alhambra, sídlo 
Nasrovců, na jehož stavbu se 
použily obyčejné materiály, 
avšak dokonale zpracované. 
Alhambra si během staletí 
prošla mnoha úpadky, včetně 
pokusu Napoleona tento skvost 
maurské architektury vyhodit 
do povětří, k čemuž naštěstí 
nikdy nedošlo, čímž byl tento 
klenot přenechán i budoucím 
generacím.

RONDA – MĚSTO 
SLAVNÝCH 
SPISOVATELŮ
Právě tady pochopíte, proč se toto město, 
ležící na horské plošině, tolik líbilo Rilkemu 
či Hemingwayovi. Město je jak kamenný 
dort na skále, který je rozříznutý na dvě 
poloviny stometrovou trhlinou strže zvané 
Tajo na řece Guadalevín. Kolem dokola 
jsou na skále paláce a domy, z jejichž teras 
a verand je nádherný výhled na pohoří 
Serranía de Ronda. Právě v tomto městě 
se zrodila korida, při které se z původního 
matadora na koni stal pěšák zápasící 
s býkem ze země. Býčí aréna, katedrála 
s mihrábem, palác Mondragó, arabské 
lázně, to je jen několik perel, kterými Ronda 
své návštěvníky doslova ohromí.

+420 222 937 627
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+420 602 449 442

Více info na:
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Hotel se nachází u přístavu, pláže 
a centra letoviska Fuengirola 
a je vzdálen pouhých 25 km 

od letiště v Málaze. Velkou předností 
je promenáda v těsné blízkosti hotelu, 
dlouhé písečné pláže a zastávka vlaku 
a autobusu v docházkové vzdálenosti.  

V rámci hotelu Las Palmeras 
naleznete vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–3lůžkové pokoje ■ 410 pokojů  
■  venkovní bazén s lehátky a slunečníky  
■ sluneční terasa s výhledem na přístav 
■ restaurace ■ piano bar ■ kavárna 
■ klimatizované společenské prostory 
■ Wi-Fi ve společenských prostorech 
(za poplatek) ■ vlaková a autobusová 
zastávka v blízkosti hotelu

Chcete být na dosah těch nejkrásnějších památek Andalusie? 
Palác Alhambra v Granadě, mešita v Córdobě, katedrála 

v Seville, brána do Afriky Gibraltar nebo samotné Maroko. To vše 
a mnohem více máte na dosah z našich hotelů na Costa del Sol.

LAS PALMERAS
FUENGIROLA

★★★★

HOTEL
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VIK Gran Hotel 
Costa del 
Sol 4* vyniká 

zejména svou perfektní 
polohou přímo u pláže 
Středozemního moře, 
od které je vzdálen 
pouze několik metrů. 
Hotel je situován zároveň 
u klidné promenády 
poblíž letoviska La Cala 
de Mijas, kde naleznete 
spoustu obchodů 
a restaurací. Hotel je 
od letiště v Málaze 
vzdálen cca 45 km.

V rámci hotelu VIK 
Gran Hotel Costa 
del Sol 4* naleznete 
vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–3lůžkové pokoje  
■ 302 pokojů ■ venkovní 
bazén ■ terasy na slunění 
s lehátky ■ restaurace  
■ bar ■ recepční prostory 
■ Wi-Fi připojení (zdarma)

POKOJE
■ balkon ■ telefon  
■ trezor (za poplatek)  
■ minilednička ■ TV  
■ topení/klimatizace  
■ koupelna s WC ■ fén

PLÁŽ
■ dlouhá písečná pláž je 
vzdálena 0 m od hotelu 
■ lehátka a slunečníky 
za poplatek

VIK
LA CALA DE MIJAS

★★★★

GRAN HOTEL

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny podzim 2016

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+  
a jeden doprovod bez omezení věku. 

Další podmínky:
✔ Účastníci bez doprovodu osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč
✔ Jednolůžkové pokoje s příplatkem 3 700 Kč
✔ Plná penze s příplatkem pouze 1 880 Kč
✔ Vezměte vnoučata s sebou! Dítě 2–12,99 let na přistýlce 

jednotná cena 10 490 Kč

Cena za osobu zahrnuje: 
✔ leteckou dopravu Praha – Málaga – Praha včetně všech 

poplatků
✔ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu VIK Gran Hotel 

Costa del Sol*
✔ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✔ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✔ přípitek na uvítanou
✔ procházka s delegátem po okolí
✔ promítání dokumentárního filmu o Andalusii
✔ nadstandardní delegátská péče  

zaměřená na potřeby klientů 55+

30.08. – 06.09. 17 990 Kč
06.09. – 13.09. 17 490 Kč
13.09. – 20.09. 16 990 Kč
20.09. – 27.09. 15 890 Kč
27.09. – 04.10. 15 390 Kč
04.10. – 11.10. 14 890 Kč

Gran Hotel VIK

* Změna hotelu vyhrazena.

POKOJE
exkluzivně pro naše klienty 
všechny pokoje s balkonem 
a garantovaným výhledem na moře 
■ satelitní TV  
■ telefon ■ minilednička  
■ trezor (za poplatek) ■ klimatizace  
■ koupelna/WC ■ fén 

PLÁŽ
■ dlouhá písečná pláž je vzdálena 
pouhých 200 m od hotelu ■ lehátka 
a slunečníky (za poplatek)

AKTIVITY
■ denní a večerní animace  
■ tenisový kurt (za poplatek)  
■ kulečník (za poplatek) ■ stolní tenis 
(zdarma) ■ směnárna ■ pronájem aut

Zajišťujem
e  

svozy z M
oravy

Termíny a ceny  
viz str. 71.

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz
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1 23 4

DEN 1
PŘÍLET

Odlet z Prahy, přílet do 
Málagy, transfer do hotelu. 
Ubytování, informační schůzka 
s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
PROCHÁZKA DO CENTRA 
NEJBLIŽŠÍHO LETOVISKA, 
SEZNÁMENÍ S OKOLÍM    

Dopoledne 
procházka  
s delegátem 

do centra letoviska v okolí hotelu. 
Informace o srazu a programu 
vám delegát představí na infor-
mační schůzce.

Doporučení na denní aktivity: 

✓ Odpoledne možnost vyjet 
kabinovou lanovkou na horu 

Calamorro – jeden z nejvyšších 
bodů pobřeží Costa del Sol (800 m 
n. m.) Na vrcholu na vás čeká 
vyhlídka, odkud lze za slunných dnů 
dohlédnout až na Gibraltar a Afriku.

Večer 
promítání 
dokumentár-

ního filmu o Andalusii, spojené  
s přípitkem na uvítanou.
  

DEN 3
CESTA DO AFRIKY, 
MAROKO – TANGER

Celodenní fakultativní výlet 
s průvodcem do marockého 
přístavního města Tanger. 
Do Afriky doplujete trajektem 
přes Gibraltarský průliv. 
V Tangeru navštívíte tržiště 
s bylinkami, ovocem 
a marockým ručním uměním. 
Dále navštívíte centrum starého 
města, tzv. Medinu, bludiště 
úzkých uliček, kde se odehrává 
na ulici místní život. V ceně je 
také typický marocký oběd.

Cena: 83 EUR

DEN 4
CESTA NA ANGLICKÉ  
ÚZEMÍ GIBRALTAR

Celodenní fakultativní výlet 
na Gibraltar, unikátní britskou 
kolonii na Pyrenejském 
poloostrově.
Gibraltar se nachází 
v místě, kde se Atlantik 
spojuje se Středozemním 
mořem. Gibraltarská úžina 
odděluje evropský kontinent 
od afrického. Navštívíte jeskyni 
svatého Michala i vyhlídku, ze 
které je výhled na hlavní část 
Gibraltaru, a necháte se pobavit 
hrátky opic Makak magot – 
jediným volně žijícím druhem 
opic v Evropě.          

Cena: 55 EUR

ZDARMA

ZDARMA

COSTA DEL SOL 
pro seniory 55+ 
Pobytový program  
zájezdu (dobrovolný)

COSTA DEL SOL 
pro seniory 55+ 
Pobytový program  
zájezdu (dobrovolný)
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567 8
DEN 5
❯ DO VNITROZEMÍ ZA BÍLÝMI 
VESNIČKAMI V MIJAS  
A  PŘÍSTAV PUERTO BANÚS
❯ MÁLAGA, MĚSTO UMĚLCŮ

Polodenní fakultativní výlet 
do jedné z nejmalebnějších 
částí Andalusie. Z Mijas doslova 
dýchá klasická andaluská tradi-
ce a architektura. Dále zastávka 
v jednom z nejluxusnějších 
přístavů země. Kotví zde přes 
800 jachet a některé z nich patří 
nejvlivnějším lidem světa, napří-
klad králi Saúdské Arábie.

Cena: 23 EUR

Polodenní fakultativní výlet do  
hlavního města stejnojmenné pro-
vincie. Málaga je druhým největším 
městem v Andalusii a rodištěm 
slavného španělského malíře Pabla 
Picassa. Jeho rodný dům si během 
návštěvy prohlédnete, stejně tak 
katedrálu, hlavní třídy a náměstí. 
Po prohlídce budete mít čas na  
nákup suvenýrů a dárků z cest.

Cena: 26 EUR

DEN 6
KRÁLOVNY  
JIŽNÍHO ŠPANĚLSKA,  
ALHAMBRA A GRANADA 

Celodenní fakultativní výlet do 
palácového komplexu Alhambra 
v Granadě, který je jeden  
z nejvýznamnějších památek 
UNESCO ve Španělsku. Nejen 
díky řemeslné zručnosti svých 
stavitelů je Alhambra symbol 
neuchopitelných duchovních 
hodnot maurského života 
a vyspělé kultury. Objednejte si 
tento výlet již při své rezervaci 
zájezdu, a zajistěte si tak vstup 
do palácového komplexu 
Alhambra. Do nejatraktivnějších 
částí pevnosti – Palacio 
Nazaríes – se kvůli přísným 
limitům podívá pouze omezené 
množství návštěvníků a zakoupit 

si vstupenku 
na místě je 
prakticky 
nemožné.
Cena: 1 800 Kč

DEN 7
❯ RONDA – MĚSTO 
SLAVNÝCH SPISOVATELŮ

Celodenní fakultativní výlet do 
města zapsaného na seznamu 
UNESCO, nacházejícího se  
v krásném pohoří Serranía de 
Ronda ve vnitrozemí provincie 
Málaga. Oblast Rondy je proslulá 
různými legendami o banditech. 
Spletitými uličkami se dostanete 
až ke klenutému monumentálnímu 
mostu z 18. století, který překlenuje 
více než 100 metrů hlubokou 
strž s názvem El Tajo a odděluje 
historické centrum od novější zóny. 
Dále uvidíte například náměstí 
Plaza de Espaňa, Plaza de Toros 
– nejznámější býčí arénu v celém 
Španělsku, proslulou tzv. corridas 
goyescas či kostel Santa Maria la 
Mayor. 

Cena: 45 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
v Málaze a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

+420 222 937 627

NUTNO 
OBJEDNAT  
JIŽ V ČR  

PŘI NÁKUPU

+420 602 449 442

Více info na:
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Costa  
de Almería

ŠPANĚLSKO

ANDALUSIE

NOVINKA!

Andalusie
Costa de Almería – Zrcadlo moře



ROQUETAS DE MAR
Letovisko Roquetas de Mar je jedním z nejznámějších letovisek Costa de 
Almería, které od hlavního města provincie dělí pouhých 20 km, a ačkoli se 
již po dlouhá léta stává oblíbeným cílem turistů, dokázalo si uchovat své 
osobité kouzlo a rozmanitost. Původně rybářská vesnička nabízí celou řadu 
atrakcí i historických památek, mezi které patří například dominanta města 
– hrad Castillo de Santa Ana nebo divadlo Teatro Auditorio s krásnou 
architekturou. Příznivcům vodních sportů a koupání jsou k dispozici 
kilometry písčitých pláží s pozvolným vstupem do moře, nad kterými často 
vlaje modrá vlajka značící garanci té nejčistší pláže a vody.

* Změna hotelu vyhrazena.

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – Málaga – Praha 

včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji  

ve 4* aparthotelu Bahía Serena*
✓ polopenzi formou bufetu  

včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:  

letiště – hotel – letiště 

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ přípitek na uvítanou
✓ promítání dokumentárního filmu o Andalusii
✓ procházka s delegátem po okolí
✓ nadstandardní  

delegátská péče  
zaměřená na potřeby  
klientů 55+
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Klidná přímořská 
letoviska okupující 
pobřeží Středozemního 
moře i poklidné rybářské 
vesničky téměř nedotčené 
cestovním ruchem – takové 
je pobřeží Andalusie, 
Costa de Almería. Svými 
klimatickými podmínkami 
i tisíci dlouhých hodin 
slunečního svitu láká své 
návštěvníky zejména na 
typickou andaluskou 
atmosféru, překrásné 
pláže a průzračné moře. 
Costa de Almería je 
opačnou stranou té typické 
Andalusie plné turistických 
letovisek a atrakcí. Hledáte-li  
pohodu a klid, zatoulejte se 
k tomuto, pro Čechy dosud 
málo objevenému, pobřeží 
Andalusie.

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016
02.06. – 09.06. 12 490 Kč
09.06. – 16.06. 12 990 Kč
16.06. – 23.06. 13 490 Kč
23.06. – 30.06.  13 990 Kč

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem od 3 300 Kč 

Plná penze s příplatkem  
pouze 1 880 Kč

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek 
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
jednotná cena 10 490 Kč

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+ 
a jeden doprovod bez omezení věku.

+

Andalusie PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy do Andalusie 

za 3 hod. 25 min.

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz
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Hlavní předností tohoto 
čtyřhvězdičkového aparthotelu 
je jeho poloha, neboť se nachází 

přímo u promenády a dlouhé písčité pláže 
Středozemního moře. V okolí je i řada 
obchůdků, barů a restaurací. Hotel je od 
letiště v Málaze vzdálen cca 200 km.

V rámci aparthotelu Bahía Serena 4* 
naleznete vybavení a servis:

HOTEL
■ 202 pokojů apartmánového typu ■ venkovní 
bazén ■ vnitřní bazén (zdarma) ■ terasa na 
slunění s lehátky ■ bar u bazénu ■ restaurace 

■ bar ■ animační program ■ internetový 
koutek ■ obchod se suvenýry ■ za poplatek: 
■ kadeřnictví ■ kosmetika ■ masáže

POKOJE
■ 2–3lůžkové pokoje apartmánového typu 
(oddělená ložnice a obývací část s rozkládacím 
gaučem a vybaveným kuchyňským koutem)  
■ na vyžádání apartmány pro 4–6 osob  
■ koupelna s WC ■  balkon ■ klimatizace ■ fén 
■ satelitní TV ■ telefon ■ trezor (za poplatek)

PLÁŽ
■ dlouhá písčitá pláž v těsné blízkosti hotelu
■ lehátka a slunečníky za poplatek

BAHÍA SERENA
ROQUETAS DE MAR

★★★★
Jedny z nejkrásnějších pláží Andalusie, památky 

UNESCO jako Cabo de Gata nebo palácový komplex 
Alhambra v Granadě máte z našeho hotelu na pobřeží 

Costa de Almería na dosah.

APARTHOTEL
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+420 222 937 627

Pobytový program Costa de Almería (dobrovolný) 

3 421
DEN 1
PŘÍLET DO DESTINACE

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
do Málagy, odkud pojedete 
do hotelu. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
PROCHÁZKA PO OKOLÍ 
S DELEGÁTEM   

Dopoledne 
procházka 
s delegátem 

po nejbližším okolí. Informace 
o srazu a programu vám delegát 
představí na informační schůzce.

Večer 
promítání 

dokumentárního 
filmu o Andalusii, spojené  
s přípitkem na uvítanou.

DEN 3
ALMERÍA, HLAVNÍ MĚSTO 
REGIONU

Polodenní fakultativní výlet 
do hlavního města regionu, 
kde s průvodcem objevíte ty 
nejhlavnější památky tohoto 
andaluského města. Obdobně 
jako u Granady, i zde zanechali 
své stopy Maurové, o čemž 
svědčí největší lákadlo tohoto 
města – hrad Alcazaba.

Cena: 40 EUR

DEN 4
KRÁLOVNY  
JIŽNÍHO ŠPANĚLSKA,  
ALHAMBRA A GRANADA 

Palácový komplex Alhambra 
v Granadě je jedna z nejvýznam-
nějších památek UNESCO ve 
Španělsku. Nejen díky řemeslné 
zručnosti svých stavitelů je Alham-
bra symbol neuchopitelných 
duchovních hodnot maurského 
života a vyspělé kultury. Objednej-
te si tento výlet již při své rezervaci 
zájezdu, a zajistěte si tak vstup do 
palácového komplexu Alhambra. 
Do nejatraktivnějších částí pev-
nosti – Palacio Nazaríes – se kvůli 
přísným limitům podívá pouze 
omezené množství návštěvníků 
a zakoupit si vstupenku na místě 

je prakticky  
nemožné.  
Celodenní  
fakultativní výlet.
Cena: 1 800 Kč

56 7 8
DEN 5
NA SKOK DO HOLLYWOODU 
(PARK OASYS)

Třičtvrtědenní fakultativní výlet 
do parku Oasys, který je známý 
po celém světě jako „ateliér“ pro 
hollywoodské filmy, ve kterých 
zazářili např. Clint Eastwood 
nebo Harrison Ford. Westernový 
tematický park vás vtáhne nejen do 
dob Divokého západu, ale poznáte 
zde i současnost v podobě 
minizoo, ve které se nachází  
např. žirafy, gazely nebo tygři.

Cena: 50 EUR

DEN 6
MOJÁCAR –  
MĚSTEČKO NA KOPCI

Historické městečko založeno již 
v době bronzové, což dokládají 
i archeologické nálezy, odkazující 
na dobu 2000 let př. n. l. Historie 
města je spjata s Féničany, 
Kartáginci, Řeky i Římany, kteří 
zde zanechali patrné stopy. 
Největšího rozmachu však 
město dosáhlo v 8. st. n. l., kdy 
se stalo součástí córdobského 
chalífátu. Město spojuje obdobná 
historie, jako např. známější 
Granadu, neboť se též dostalo 
pod nadvládu dynastie Nasrovců. 
Celodenní fakultativní výlet.

Cena: 40 EUR

DEN 7
CABO DE GATA-NÍJAR
 

Národní park Cabo de  
Gata-Níjar je jedním z největších 
skvostů této oblasti, o čemž 
svědčí i skutečnost, že byl 
v roce 1997 prohlášen za 
biosférickou rezervaci UNESCO. 
Naleznete zde jedinečné 
geologické útvary, které 
z pobřeží volně přechází do 
moře, ale i neobvyklé živočichy 
i rostliny (např. plameňáky). 
Polodenní fakultativní výlet.

Cena: 40 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

ZDARMA

ZDARMA

NUTNO 
OBJEDNAT  
JIŽ V ČR  

PŘI NÁKUPU

+420 602 449 442

Více info na:
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Costa  
de la Luz

ŠPANĚLSKO

ANDALUSIE

NOVINKA!

Andalusie
Costa de la Luz - Pobřeží světla



* Změna hotelu vyhrazena.

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – Sevilla – Praha 

včetně všech poplatků
✓ ubytování ve dvoulůžkovém pokoji  

ve 4* hotelu Gran Hotel del Coto* 
✓ polopenzi formou bufetu  

včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu:  

letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ procházka s delegátem po okolí
✓ přípitek na uvítanou
✓ promítání dokumentárního filmu o Andalusii
✓ nadstandardní delegátská  

péče zaměřená na  
potřeby klientů 55+
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REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

15.06. – 22.06. 15 490 Kč
22.06. – 29.06. 15 990 Kč

14.09. – 21.09. 15 990 Kč 
21.09. – 28.09. 15 490 Kč

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem 2 500 Kč 

Plná penze s příplatkem  
pouze 1 880 Kč

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek 
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
jednotná cena 10 490 Kč

Uvedené ceny se vztahují na osoby 55+ 
a jeden doprovod bez omezení věku. VŮNĚ ATLANTIKU  

A KRYŠTOF KOLUMBUS
Costa de la Luz neboli Pobřeží světla je popelkou španělského 
pobřeží, ze které se stala velmi přitažlivá kráska. Krásné, široké 
a neuvěřitelně dlouhé pláže, oceán, který si prozpěvuje ve všech 
tóninách a rytmech od allegra až po těžké a pomalé grave, ovzduší 
provoněné pásy borovic oddělujících pobřeží od měst a silnic 
a zátoky, kde místní sbírají mušle, aby je večer nabízeli jako dary moře 
k jídlu. A neuvěřitelné světlo. Tak to je Costa de la Luz. Pobřeží, odkud 
vyplul Kryštof Kolumbus za svým snem.

Costa de la Luz zahrnuje dvě provincie, Cádiz a Huelvu. Ačkoliv spolu 
sousedí, přejezd mezi hlavními městy stejného jména je obtížný, protože 
podél moře leží přírodní bariéra v podobě národního parku Doñana. 
Zvídavému turistovi, který je v té či oné provincii a chce poznat druhou 
část Pobřeží světla, nezbývá nic jiného než jet na sever a pak zase  
na jih. Znamená to objet celý národní park. Má to však jednu výhodu. 
Na trase leží Sevilla, jedno z nejkrásnějších měst Andalusie.

Andalusie

+

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy do Sevilly 

za 3 hod. 25 min.

Gran Hotel del Coto

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



Vychutnejte si nekonečné pláže 
Atlantiku a přírodní park Doñana, 

dokonalou kulisu s vůní dálek.

DEL COTO
MATALASCAÑAS

★★★★

GRAN HOTEL
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Hotel se nachází v letovisku 
Matalascañas v těsné 
blízkosti dlouhých písečných 

pláží Atlantiku a přírodního parku 
Doñana. Předností je přes 4 km 
dlouhá promenáda podél celého 
letoviska a také možnosti dlouhých 
procházek podél přírodního parku 
Doñana a pobřeží Atlantiku. Letiště 
je vzdálené od hotelu 90 km.
 
V rámci hotelu Gran Hotel del 
Coto 4* naleznete vybavení 
a servis:

HOTEL
■ 2–3lůžkové pokoje ■ 466 pokojů 
■ 10 000 m2 zahrady ■ venkovní 
bazén s lehátky a slunečníky zdarma 
■ restaurace ■ bar ■ klimatizované 
společenské prostory ■ Wi-Fi 
v celém hotelu zdarma ■ obchod se 
suvenýry

POKOJE
exkluzivně pro naše klienty 
všechny pokoje s balkonem  
a garantovaným výhledem  
na moře ■ TV ■ klimatizace  
■ trezor (zdarma) ■ koupelna/WC 
■ telefon ■ balkon ■ chladnička

PLÁŽ
■ 30 km dlouhá přírodní  
písečná pláž podél přírodního 
parku Doñana ■ 4 km 
dlouhá písečná pláž letoviska 
Matalascañas s pozvolným 
vstupem do moře ■ lehátka 
a slunečníky za poplatek  
■ přístup na pláž přímo z hotelové 
zahrady po cca 100 m dlouhém 
dřevěném chodníku

AKTIVITY
■ posilovna (zdarma) ■ tenis 
(zdarma) ■ petang (zdarma)  
■ ping-pong (zdarma)



+420 222 937 627

Pobytový program Costa de la Luz (dobrovolný) 

3 421
DEN 1
PŘÍLET DO DESTINACE

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
do Sevilly a transfer na 
hotel. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
KOLUMBOVA  
STEZKA   

Dopoledne 
procházka  

s delegátem po okolí. 

Zkuste se vžít do pocitů 
námořníků, kteří se v roce 1492 
vydali s Kryštofem Kolumbem 
hledat námořní cestu do Indie. 
Tam, kde ústí řeka Río Tinto do 
oceánu, v Palos de la Frontera, 
kotví v umělé zátoce reprodukce 
tří slavných lodí, které vyrazily 
na dlouhou cestu: Santa María, 
Pinta a Niña. Během tohoto 
polodenního fakultativního výletu 
poznáte i Huelvu, přístavní město, 
odkud Kryštof Kolumbus vyrazil 
do Nového světa. 

Cena: 35 EUR

DEN 3
SEVILLA – SRDCE 
FLAMENCA

Celodenní fakultativní výlet do 
srdce metropole na břehu řeky 
Guadalquivir, během kterého 
poznáte historii i současnost 
Španělska. Součástí výletového 
programu je staré židovské 
město, Sevillská katedrála 
(největší katedrála Španělska) 
vč. věže La Giralda, symbolu 
Sevilly, a samozřejmě hlavní 
náměstí Plaza de Espaňa. 

Cena: 60 EUR

DEN 4
PŘÍRODNÍ PARK  
DOÑANA 

Polodenní fakultativní výlet do 
přírodního parku Doñana, jehož 
celková rozloha je úctyhodných  
542 km² a k tomu lemuje pobřeží 
Atlantiku v délce 32 km. Zde 
se můžete kochat pozorováním 
plameňáků, jelenů, divokých 
koní a budete-li mít štěstí, třeba 
zahlédnete i rysa pardálového. 
To vše ale jen z džípu. Areál 
národního parku se nachází  
v letovisku Matalascañas, tedy 
jen několik málo kilometrů od 
vašeho hotelu. 

Cena: 40 EUR

ZDARMA

567 8
DEN 5
HUELVA
 

Polodenní výlet do Huelvy, 
města, ve kterém dnes žije 
přibližně 150 000 obyvatel. 
Doprovázeni výkladem místního 
průvodce uskutečníte rozsáhlou 
panoramatickou prohlídku města 
z autobusu po nejzajímavějších 
pamětihodnostech, mezi které 
bezpochyby patří katedrála, 
univerzita, anglická čtvrť královny 
Viktorie, Kolumbův dům a jiné. 
Projížďku ukončíte v historickém 
centru města, kde se naskytne 
volný čas pro pěší prohlídku 
dalších zajímavých míst, jako 
radnice, památníku Kryštofa 
Kolumba a možností vychutnat 
si obchodní ulice pro případné 
nákupy. 

Cena: 30 EUR

DEN 6
FLAMENCO,  
DUŠE ANDALUSIE

Po stopách flamenca, které je 
pro Španěly něco víc než tanec, 
se vydáte během polodenního 
fakultativního výletu. Ačkoli se 
provozuje ve všech koutech 
Španělska, typické je zejména 
pro oblast Costa de la Luz. Za 
domov flamenca je považováno 
městečko Jerez, které během 
polodenního fakultativního výletu 
navštívíte. Nachází se zde mnoho 
flamencových společností 
a návštěvu klasického tablao 
byste si neměli nechat ujít. Jen 
zde poznáte všechny podoby, 
jaké může flamenco mít. 

Cena: 40 EUR

DEN 7
ANDALUSKÉ TRADICE A ŽIVOT 
NA VENKOVĚ S DEGUSTACÍ

Celodenní fakultativní výlet na 
andaluskou farmu, kde budete 
moci poznat a obdivovat, jak 
jsou ve volné přírodě chována 
nejznámější andaluská zvířata – 
arénní býk nebo andaluský kůň. 
K bližšímu seznámení se s místními 
tradicemi se přesunete do vinného 
sklípku, jehož majitel vám představí 
proces výroby místního vína 
(zakončeno degustací). Volný čas 
na odpočinek a oběd. Odpoledne 
v oblasti lemující národní park 
Doñana navštívíte poutní místo 
El Rocío. Následuje volný čas na 
prohlídku místní kaple, procházka 
po jedinečných písčitých uličkách 
a prohlídka slavných mokřadů 
patřících k národnímu parku 
Doñana. 

Cena: 60 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.
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+420 602 449 442

Více info na:
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

KRÁSY 
ANDALUSIE

DEN 2
Procházka po přírodním parku Torcal de Antequera, kde vápencové skály tvoří 
rozsáhlé skalní městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému výskytu 
vzácných rostlin. Antequera – zastávka u unikátní památky – dolmenů na okraji 
městečka. Prohlídka města Córdoba, jednoho ze skvostů Andalusie se spoustou 
zajímavých památek – katedrála, mešita, římský most, židovská čtvrť aj.

Tento zájezd je zaměřen na poznání 
nádherné pohádkové oblasti Andalusie. 

Navštívíte světově proslulá místa 
s maurskou historií, jako jsou Granada, 
Sevilla, Córdoba, ale i bílá andaluská 

městečka, často neuvěřitelně rozložená 
na skalních útesech. Zájezd si zpestříte 
i výlety do zajímavých přírodních oblastí 
jako národní park Torcal nebo ke skále 

Gibraltar.

DEN 1
Odlet z Prahy, přílet do Andalusie.

DEN 3
Výlet do srdce Andalusie – města Granada 
(UNESCO) – zasazeného do přírody na úpatí 
pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými 
památkami z doby maurské nadvlády (palác 
Alhambra, letohrádek Generalife se zahradami, 
pevnost Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým 
výhledem aj.).
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DEN 4
Odjezd brzy ráno na dlouhý výlet za 
dalšími jedinečnými místy Andalusie. 
Zastávka v romantickém městečku 
Vejer de la Frontera – půvabné 
„bílé městečko“ s krásnými vyhlídkami. 
Prohlídka centra města Cádiz – malebné 
bílé město ležící na úzkém poloostrově, 
významný přístav, pěkná katedrála, 
příjemné promenády. Na závěr zastávka 
ve „městě cherry“ – Jerez de la 
Frontera.

DEN 5
Pobyt u moře. 
Pro zájemce 
polodenní výlet 
vláčkem (jízdné 
cca 3,6 EUR 
jedna cesta) 
s průvodcem do 
nedalekého města 
Málaga –  
přímořské 
historické město 
s mohutnou 
katedrálou, 
maurskou pevností 
a rodným domem 
Pabla Picassa.

DEN 8
Transfer z hotelu na 
letiště a odlet do Prahy.

DEN 7
Pobyt u moře nebo 
možnost fakultativního 
výletu do Sevilly. 
Sevilla (UNESCO) 
– město přezdívané 
pro svou krásu perlou 
Andalusie s třetí 
největší katedrálou 
v Evropě, s překrásným 
romantickým zámkem 
v maurském slohu 
a bílou židovskou čtvrtí.

19.05. – 26.05. 22 990 Kč
26.05. – 02.06.  23 990 Kč
20.09. – 27.09. 24 990 Kč
27.09. – 04.10. 23 990 Kč

Termíny 
poznávacího zájezdu

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – Málaga – Praha  

včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu 

Las Palmeras*
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště
✓ dopravu klimatizovaným autobusem dle 

programu
✓ služby průvodce CK

Cena za osobu nezahrnuje: 
✓ vstupy dle programu
✓ příplatek 2 500 Kč za jednolůžkový pokoj**
✓ vstupné do Alhambry 700 Kč (nutno objednat 

při rezervaci z důvodu garance vstupenek)
✓ fakultativní výlet do Sevilly 35 EUR

DEN 6
Prohlídka Gibraltaru – britská kolonie s bezcelní zónou, výlet 
na mohutnou skálu s pevností a s výhledy na africký kontinent. 
Jediná volně žijící kolonie opic v Evropě. Přejezd přes hory  
do oblasti bílých městeček a návštěva Rondy. Ronda – malebné, 
nad skalní rozsedlinou rozložené městečko, které upoutá každého 
návštěvníka svou roztomilostí.

Změna programu vyhrazena. 
Pořadí navštívených míst může být změněno.

* Změna hotelu vyhrazena.
** Do vyprodání kapacity, následně bude účtován 

příplatek za jednolůžkový pokoj 3 500 Kč.



Andalusie ve víru  
vášní aneb jarní  
Feria de Abril v Seville
7. 4. – 14. 4. 2016 24 990 Kč

Andalusii můžete poznávat různými způsoby. Skrze její hlavní 
památky nebo relaxováním na nekonečně dlouhém pobřeží, 

kde se stékají vody Středozemního moře a Atlantiku. My vám však 
chceme přiblížit Andalusii jinak. Skrze její chutě a vůně, skrze její 
slavnosti, zvyky a gastronomii. To hlavní, jako mešita v Córdobě nebo 
katedrála se slavnou věží Giralda v Seville či přístavní město Málaga, 
pochopitelně nebude chybět, ale hlavní je přeci život! Pojeďte s námi 
objevit srdce Andalusie a podívat se do méně známých městeček 
v době, kdy v Andalusii začíná jaro. Ale hlavně na to, co se stane se 
Sevillou a Andalusany, když začne Fiesta de Abril, největší jarní slavnost 
Andalusie plná nazdobených koní, vozů, tančících žen a býčího zápolení!  

Po stopách 
španělských 
dobyvatelů 
a římských legií
1. 5. – 8. 5. 2016 26 990 Kč

Extremadura, západní Španělsko, kolébka slavných 
španělských dobyvatelů Francisca Pizarra a Hernána 

Cortéze, kteří se ve službách španělského krále Karla V.  
zmocnili říše Mayů a Aztéků. Extremadura je ale 
mnohem více než jen historie o dobývání Nového světa. 
Valle del Jerte, pohádkové údolí třešní, Hervás, jedna 
z mála dochovaných židovských komunit, Cáceres, 
město Unesco, ale také město čápů, Trujillo, rodné 
města Francisca Pizzara, klášter Yuste, poslední místo 
odpočinku císaře a španělského krále Karla V., poutní 
místo k Panně Marii Guadalupe,  monumentální akvadukt 
v Alcantaře či nádherné římské mozaiky a římské 
divadlo v Méridě. A co teprve neobvyklé muzeum Vostell 
u Cáceres či nádherný přírodní park Monfragüe. 

Zažijte 

Španělsko

    jinak

NETRADIČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Poznejte s námi Španělsko trochu jinak – navštivte s námi speciálně upravené 
programy po této rozmanité zemi v komorním počtu max. 26 účastníků.
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Na křižovatce Stříbrné a Svatojakubské cesty
Říjen 2016 26 990 Kč

Cesta do Santiaga de Compostela, jednoho ze tří nejvýznamnějších poutních míst, vede po různých stezkách a z různých směrů.  
Cílem však není Santiago, ale cesta jako taková. A tak tomu je i na tomto zájezdu, který je pojat jako putování po nejkrásnějších 

místech Kastilie-León a Galicie. Už jejich odlišnost je sama o sobě nádhernou ukázkou neuvěřitelné rozmanitosti Španělska. Co na této 
cestě uvidíte? Například nejdochovalejší hradební systémy v Ávile a Lugu, nejstarší španělské univerzitní město Salamanca nebo kuriózní 
doly na zlato Las Médulas. A co teprve hlavní přístav severu, La Coruña, jehož maják Herkules připomíná keltskou historii této oblasti a je 
jediným římským majákem fungujícím dodnes. A pochopitelně i Santiago de Compostela, mezi jehož uličkami se vypíná vznešená katedrála 
s hrobem svatého Jakuba a bránou odpuštění. A to jsme vyjmenovali jen ty hlavní místa, která vás při „putování“ do Santiaga čekají. 

Sólo pro Madrid 
a Toledo  
aneb po stopách 
Dona Quijota
Říjen 2016 24 990 Kč

Ano, Madrid dnes nabízí kde kdo. Ale 
v našem podání se můžete těšit na neotřelé 

„pohledy“. Madrid totiž není jen slavné muzeum 
El Prado nebo moderní muzeum Reina Sofía. 
Madrid je mnoho dalších nádherných budov 
a galerií, a především je to město plné zákoutí 
opředených legendami a mýty, které dělají z toho 
města to, čím je. Madrid je město otevřené 
všem generacím a kulturám. A co teprve Toledo, 
město kolem dokola obepnuté řekou Tajo, nebo 
Consuegra, město mlýnů, s kterými zápasil Don 
Quijote. Nechcete-li propást podzim v nádherné 
oblasti La Mancha, neváhejte a vydejte se s námi 
do míst, kde Cervantes stvořil svého rytíře.

Poznejte s námi Španělsko trochu jinak – navštivte s námi speciálně upravené 
programy po této rozmanité zemi v komorním počtu max. 26 účastníků.

+420 222 937 627
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Pořadí navštívených míst 
může být změněno.

+420 602 449 442

Více info na:



ZAPOMENUTÁ KRÁSKA 
S VLÍDNÝM SRDCEM

Tirana

Jaderské 
moře

Jonské 
moře

Středozemní moře

ALBÁNIE

+ NOVĚ JIŽNÍ ALBÁNIE (VLORA)
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Cena za osobu zahrnuje:
✓ leteckou dopravu Praha – Tirana – Praha včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu  

Vila Palma 4*, Vivas 4*, Oaz 3* nebo Regina 3*+ *
✓ polopenzi formou bufetu včetně vody a vína
✓ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✓ přípitek na uvítanou
✓ lehátka a slunečník na hotelové pláži
✓ promítání dokumentárního filmu o Albánii
✓ nadstandardní delegátská péče  

zaměřená na potřeby klientů 55+

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy do Albánie 

za 1 hod. 40 min.

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny jaro 2016

Termíny podzim 2016

09.06. – 16.06. 12 990 Kč
16.06. – 23.06. 13 490 Kč

15.09. – 22.09. 13 490 Kč
19.09. – 26.09. 13 490 Kč
22.09. – 29.09. 12 990 Kč
26.09. – 03.10. 12 490 Kč

* Změna hotelu vyhrazena.
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Uvedené ceny se vztahují na osoby na smlouvě  
o zájezdu, kde je uvedena alespoň jedna osoba 55+.

Účastníci bez doprovodu 
osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč

Jednolůžkové pokoje 
příplatek dle vybraného hotelu

Plná penze  
pouze 1 880 Kč

Cestovní pojištění 
na osobu a pobyt za příplatek  
325 Kč do 69 let / 775 Kč od 70 let 

Vezměte vnoučata s sebou! 
Dítě 2–12,99 let na přistýlce 
jednotná cena 10 490 Kč

+

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz



Návštěva  
albánských měst

Místní  
gastronomie

Pěší turistika po 
přírodních parcích

Aktivity v Albánii

Skadar – nejvýznamnější město severní Albánie patří 

k nejstarším evropským městům. Za nejatraktivnější 

části tzv. Škodry je považováno centrum Pjaca 

a Gjuhadol, okolí jedné z nejkrásnějších ulic ve městě, 

která spojuje katedrálu s centrem. Za pozornost také 

stojí mešita Ebu Beker, budovatelský pomník, 

hrad Rozafa, Skadarské jezero nebo hlavní třída 

lemována rušným tržištěm.

Tirana – centrem hlavního města 

Albánie je Skanderbegovo náměstí, 

odkud se rozbíhají dlouhé bulváry 

dnes již plné hotelů a restaurací. 

Dominantou náměstí je však Ethem 

Bejova mešita zvenku vyzdobená 

krásnými freskami s motivy stromů, 

vodopádů, mostů a zvířat.

Durrës – neboli Drač je nejstarší město 

Albánie a významný námořní přístav 

obdařen 10 kilometry písečných pláží. 

V letech 1914–1920 byl dokonce hlavním 

městem Albánie. Dnes je však Drač 

vyhledávaným přímořským letoviskem 

s největším starořímským amfiteátrem 

na Balkánském poloostrově. 

Apollonia – slova římského 

filozofa Cicera, dle kterých byla 

Apollonia „úžasným a důležitým 

městem“ dokazují, že toto 

starořecké město rozkvétalo již 

v období před začátkem našeho 

letopočtu. K nejzajímavějším 

památkám patří knihovna, vítězný 

oblouk, chrám bohyně Artemis, 

byzantský klášter nebo sloupy 

řeckého administrativního centra.

LÉTÁME PŘÍMÝM LETEM 

PRAHA – TIRANA

Tirana

Jaderské 
moře

Jonské 
moře

Středozemní moře

ALBÁNIE

ALBÁNIE
Status: Středomořský stát v jihovýchodní 

Evropě na Balkánském poloostrově
Hlavní město: Tirana
Rozloha: 28 748 km2

Hustota zalidnění: 106,7 ob/km2

Měna: Albánský lek
Jazyk: albánština

PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA
 Vzduch Voda

Květen 24 ºC 19 ºC

Červen 27 ºC 20 ºC

Červenec 31 ºC 23 ºC

Srpen 31 ºC 24 ºC

Září 27 ºC 24 ºC

Říjen 25 ºC 23 ºC

PODNEBÍ
Na tak malou rozlohu se zde nachází mimo-
řádně velký počet klimatických regionů. 
Zatímco pobřežní nížiny mají typicky 
středomořské počasí, horské oblasti jsou 
ovlivněné kontinentálním klimatem. Na al-
bánském pobřeží vládnou velmi teplá léta 
a mírné zimy. Na jaře a na podzim se teploty 
pohybují okolo 25 °C a počasí je vhodné jak 
k příjemným procházkám, tak k odpočinku 
na pláži a ke koupání. Zejména na podzim je 
moře příjemně vyhřáté po horkém létě. Během 
letních měsíců teploty dosahují 31 °C, ve vnitro-
zemí dokonce šplhají ke 40 °C.

Průměrná teplota v září: 27 °C
Průměrná teplota v říjnu: 25 °C
Průměrný počet slunečných 
dní v roce: 300 
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Objevování jiné 
kultury

Odpočinek na 
krásných plážích

Nákupy na  
místních trzích 

Procházky  
kolem jezer

Bunkry diktátora 
Envera Hodži

Tirana

Berat

Apollonia

Vlora

 Gjirokastër

Krujë

Jezero 
Komani

Dürres

Krujë – starobylé městečko 

je rodištěm národního hrdiny 

Gjergjiho Kastriotiho Skanderbega. 

Dominantou je zde hrad Krujë, 

který byl důležitou součástí 

komunikační linie albánského 

odboje. Dodnes je zde zachována 

svatyně muslimského řádu 

Bektaši, jehož je Albánie světovým 

centrem. Pod hradem se nachází 

orientální bazar a krámky se 

suvenýry.

Berat – jedno z nejstarších 

měst v Albánii patřící 

do světového dědictví UNESCO 

je zasazeno do pohoří Tomori 

a dokonale vystihuje soužití 

různých náboženských 

a kulturních komunit v zemi. 

Na procházce městem narazíte 

na množství muzeí, na tradiční 

bílé domky, na zámek z 13. 

století, na byzantské kostely 

nebo na mešity postavené 

v době existence slavné 

Osmanské říše. 

Vlora (Vlorë) je po Durrësu 

druhým největším přístavním 

městem v Albánii, které získalo 

své důležité místo v dějinách 

země. Zde byla vyhlášena 

roku 1912 nezávislost nad 

Otomanskou říší.

Gjirokastër – střízlivé, ale překrásné 

město, kterému se přezdívá 

„Město šedých střech“, je zapsané 

na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO. Gjirokastër je rodištěm 

Envera Hodži – vůdce odporu ve 

druhé světové válce – a Ismaila 

Kadarea – známého spisovatele.

Hotely na Dračské 
riviéře (Durrës)

Hotel 
Regina

w
w
w
.dovolenaproseniory.cz

Skadar

Skadarské jezero
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+420 602 449 442
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MÍSTNÍ 
GASTRONOMIE 
Albánská gastronomie je jednoduše řečeno 
vynikající. Díky vlivu řecké, turecké a ital-
ské kuchyně je rozmanitá a skvěle chuťově 
namíchaná. Vyhlášená je hlavně pro skopové 
maso. To místní nejčastěji připravují na rožni. 
Tradičním albánským jídlem je také sekané 
maso se zeleninou a zelím. Neméně chuťově 
zajímavé jsou pochoutky z těsta jako třeba 
burek, albánský zeleninový koláč. Pochutnat si 
můžete rovněž na slavné sladké baklavě, která 
se udomácnila i v albánské kuchyni. K vyni-
kajícímu jídlu patří i prvotřídní pití. Tradičním 
albánským destilátem je rakije či skvělé brandy 
Skanderbeg. Obojí chutná skvěle a navíc není 
nijak drahé. Nejcharakterističtějším nápojem 
je však pro albánskou kulturu káva. U šálku 
turecké kávy se zde uzavírají důležité obchody, 
sňatky nebo se nabízí práce.

MALEBNÁ JEZERA
Zajímavý výlet, který si nenechte ujít, je k největšímu jezeru na Balkáně – Skadarskému 
jezeru. V jezeře je asi 50 ostrovů a ostrůvků. Zajímavostí je i to, že větší část plochy jezera 
pokrývá rákos a koberce vodních rostlin. Opravdovým pokladem Albánie je pak Komanské 
jezero. Rozhodně stojí za výlet. Plavba po Komani je totiž nezapomenutelným zážitkem. 
Jezero se svými 40 zátokami připomíná norské fjordy a nádhernou horskou krajinu do-
kreslují malé usedlosti položené v příkrých svazích. Vody jezera se rozlévají uprostřed skal 
a z trajektu můžete obdivovat působivé výhledy na zasněžené vrcholky albánských Alp. 

ANTICKÁ MĚSTA 
I BYZANTSKÉ 
PAMÁTKY 
Albánie vás okouzlí nejen přírodou, ale 
i antickými a byzantskými památkami, 
které jsou zde opravdovými historickými 
skvosty. Mezi ně patří bezesporu Berat – 
jedno z nejstarších měst v Albánii patřící do 
světového dědictví UNESCO. Na procház-
ce městem narazíte na množství muzeí, na 
tradiční bílé domky, na zámek z 13. století, 
na byzantské kostely či mešity. Neméně 
zajímavá je Apollonia, kde k nejkrásnějším 
antickým památkám patří knihovna, vítězný 
oblouk, chrám bohyně Artemis, byzantský 
klášter nebo sloupy řeckého administrativ-
ního centra.
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ZVYKY A TRADICE 
Navštívíte-li tuto krásnou zemi, budete jistě 
překvapeni její kulturní rozmanitostí. Ta je Albá-
nii dána mnohaletým mícháním kultur a exotic-
kých tradic Ilyrů, Řeků, Římanů a Turků. Nej-
důležitějším prvkem kultury je hudba, kterou 
oceňuje i organizace UNESCO, která zařadila 
tzv. iso polyfonii, do světového kulturního 
dědictví. Důležitou roli v životech Albánců hraje 
rodina – o víkendech se albánské rodiny u této 
příležitosti schází v restauracích u obrovských 
stolů a pokládají tyto rodinné večery za velkou 
událost. Najdete tu však i velké rozdíly mezi 
vrstvami obyvatelstva, kdy na jedné straně 
se bačové po horách prohánějí na motorkách 
a na straně druhé, se společnost vrátila k in-
stitutu krevní msty. A ještě jedna věc, kterou 
byste před návštěvou měli vědět: když na vás 
bude místní obyvatel kývat hlavou a říkat „Jo“, 
znamená to albánsky „Ne“. Naopak pokud se 
na vás někdo usmívá a kroutí hlavou při slově 
„Po“, znamená to „Ano“.

ZEMĚ PLNÁ KONTRASTŮ 
NEZNIČENÁ CESTOVNÍM RUCHEM 
Albánie je jedinečná ve všech směrech. Vše je zde autentické, přirozené a originální 
– ať už to jsou majestátné hory, panenské pláže či města. Jako jedna z mála zemí je 
nezkažená cestovním ruchem. I když má Albánie za sebou dost kostrbatou minulost, 
je tato země klidnou a mírumilovnou oázou k odpočinku. Úsměv na tváři a nadšení 
ve vás vyvolají místní obyvatelé, kteří oplývají výjimečnou srdečností. Kohokoli se zde 
zeptáte na cestu, všeho nechá a jde vás doprovodit a pomoci s orientací. Bohužel 
i v případě, že sám neví, kudy jít. 

BUNKRY A REŽIM 
DIKTÁTORA 
ENVERA HODŽI
Nejen dějiny dávnověku a vznik Albánie vás 
okouzlí, ale určitě vás nenechají chladné 
památky mladšího data, a to všudypří-
tomné bunkry, kterých je zde požehnaně. 
Dle odhadů jich zde bylo příkazem diktá-
tora Envera Hodži postaveno až na jeden 
milion. Stalo se tak po roce 1968, kdy vjely 
tanky Sovětského svazu do Českosloven-
ska. Hodža se obával podobného osudu, 
odstoupil proto od Varšavské smlouvy a za-
počal budování pozemní obrany v podobě 
těchto bunkrů.

NEJZNÁMĚJŠÍ 
ALBÁNSKÁ 
MĚSTA
Snad každý návštěvník Albánie si nenechá 
ujít návštěvu největších měst této jedinečné 
země. V hlavním městě Albánie – Tiraně – 
zaujme Skanderbegovo náměstí, odkud se 
rozbíhají dlouhé bulváry dnes již plné hotelů 
a restaurací. Dominantou náměstí je Ethem 
Bejova mešita zvenku vyzdobená krásnými 
freskami s motivy stromů, vodopádů, mostů 
a zvířat. Ve městě Durrës zase můžete 
obdivovat benátské věže, sochy Johna 
Lennona či největší starořímský amfiteátr, 
kde se konaly gladiátorské zápasy,  
či se procházet malebnými uličkami.  
Za prohlídku stojí i druhé největší přístavní 
albánské město Vlora se zajímavostmi,  
jako je mořská jeskyně či mešita Muradi.
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Hotel Vila Palma se nachází 38 km od 
letiště Matky Terezy v Tiraně a 10 km 
od města Durrës přímo u soukromé 

písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, 
kde jsou slunečníky i lehátka zdarma. Zázemí 
hotelu působí klidnějším rodinným dojmem, 
nicméně nabízí plné vybavení pro nerušený 
pobyt jak na dovolené, tak pro obchodní 
cestovatele. Hotel mimo jiné disponuje 
venkovním bazénem, Wi-Fi  
připojením ve společenských 
prostorech i na pokojích 
a konferenční místností. 
V bezprostřední blízkosti 
se nachází místní 
autobusová zastávka 
a obchod s potravinami. 

V rámci hotelu Vila 
Palma naleznete 
vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–3lůžkové pokoje  
■ venkovní bazén s lehátky 

a slunečníky zdarma ■ restaurace ■ bar  
■ nepřetržitě otevřená recepce ■ Wi-Fi  
připojení ve společných prostorech 
zdarma ■ internetový koutek ■ trezor na 
recepci (zdarma) ■ konferenční místnost 
■ kulečník (za poplatek) ■ neplacené 
soukromé parkoviště ■ směnárna, obchod 
s potravinami a autobusová zastávka 

nedaleko hotelu

POKOJE
 ■ balkon ■ WC  

■ sprcha ■ TV a telefon  
■ topení/klimatizace 
■ fén ■ minilednička 
■ Wi-Fi připojení  
(za poplatek).

PLÁŽ
 ■ soukromá 

písečná pláž s lehátky 
a slunečníky zdarma  

■ v těsné blízkosti hotelu
■ pozvolný vstup do moře

VILA PALMA
★★★★

Rodinná atmosféra v zázemí plážového hotelu.

HOTEL

DURRËS
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Termíny jaro a podzim 2016 

09.06. – 16.06. 12 990 Kč                            
16.06. – 23.06. 13 490 Kč        
15.09. – 22.09. 13 490 Kč       
19.09. – 26.09.   13 490 Kč
22.09. – 29.09.  12 990 Kč       
26.09. – 03.10.  12 490 Kč

Hotel Vila Palma

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem 2 990 Kč

Ostatní podmínky viz. str. 93



Oblíbený hotel Vivas, který 
představuje kombinaci komfortu 
a optimální polohy, se nachází 

v letovisku Durrës ve vzdálenosti 
40 km od letiště v Tiraně. Hotel je 
situovaný přímo u soukromé písčité 
pláže s pozvolným vstupem do moře 
a vyniká svými službami a výbornou 
kuchyní. Od hotelu jezdí do antického 
centra města Durrës pravidelná doprava, 
cesta trvá pouhých 5 minut. Klienti 
se tak mohou kdykoli procházet po 
městské promenádě lemované palmami 

a ochutnávat výbornou zmrzlinu či známý 
albánský koňak Skanderbeg. Stravovat 
se lze v hotelové restauraci s výhledem 
na moře. K dispozici je rovněž moderně 
vybavená posilovna a venkovní bazén. 
 
V rámci hotelu Vivas naleznete 
vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–4lůžkové pokoje ■ venkovní bazén  
s lehátky a slunečníky zdarma ■ restaurace 
■ bar ■ Wi-Fi připojení ve společných  

prostorech zdarma ■ internetový
koutek ■ posilovna ■ trezor na recepci
(za poplatek) ■ směnárna, supermarket
a autobusová zastávka nedaleko hotelu

POKOJE
■ balkon ■ WC ■ sprcha ■ TV a telefon  
■ topení/klimatizace ■ fén ■ minilednička

PLÁŽ
■ soukromá písečná pláž s lehátky
a slunečníky zdarma ■ v těsné blízkosti 
hotelu ■ pozvolný vstup do moře

Mít pláž i centrum 
města na dosah.

Hotel OAZ je navržen v alpském stylu 
s moderně zařízenými interiéry. 
Situován je 40 km od letiště v Tiraně 

na klidném místě u soukromé písečné pláže. 
Zastávka autobusů do centra města Durrës 
je cca 150 metrů od hotelu, centrum města 
Durrës s archeologickými památkami je 
vzdáleno 11 km nebo 15 minut autobusem.

V rámci hotelu OAZ naleznete 
vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–4lůžkové pokoje ■ recepce se salonkem, 
kde je k dispozici Wi-Fi zdarma ■ trezor na 
recepci (zdarma) ■ restaurace ■ bar ■ snack- 
bar ■ venkovní bazén, u kterého jsou lehátka 
zdarma ■ parkoviště ■ okolí hotelu přímo vybízí 
k relaxačním vycházkám po promenádě u moře

POKOJE
■ 20 klimatizovaných pokojů s vlastní koupel-
nou a WC ■ balkon ■ telefon ■ minilednička 
■ TV ■ topení/klimatizace ■ fén ■ minibar 
na vyžádání (za poplatek)

PLÁŽ
■ hotel je situovaný přímo u soukromé píseč-
né pláže s pozvolným vstupem do moře ■ le-
hátka a slunečníky jsou na pláži před hotelem 
k využití zdarma ■ centrum vodních sportů 
je vzdálené jen 100 metrů od hotelu a nabízí 
mimo jiné možnost zapůjčení šlapadel, jízdy 
na banánu apod. (za poplatek)

OAZ
★★★

DURRËS

HOTEL

„Alpský styl“ na 
albánském pobřeží.

VIVAS
★★★★

DURRËS

HOTEL

Zajišťujem
e  

svozy z M
oravy
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Termíny jaro a podzim 2016 

16.06. – 23.06. 13 490 Kč        
19.09. – 26.09.   13 490 Kč
26.09. – 03.10.  12 490 Kč

Hotel OAZ

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem 2 990 Kč

Termíny jaro a podzim 2016 
09.06. – 16.06. 12 990 Kč 
16.06. – 23.06. 13 490 Kč        
15.09. – 22.09. 13 490 Kč       
19.09. – 26.09.   13 490 Kč
22.09. – 29.09.  12 990 Kč       
26.09. – 03.10.  12 490 Kč

Hotel Vivas

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem 1 990 Kč

Ostatní podmínky viz. str. 93

Ostatní podmínky viz. str. 93



ALBÁNIE pro 
seniory 55+ 
Pobytový program  
zájezdu (dobrovolný)

21 3 4

DEN 1
PŘÍLET DO DESTINACE

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
Matky Terezy v Tiraně, odkud 
pojedete do hotelu. Cesta 
do hotelu potrvá přibližně  
45 minut. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

Večer 
promítání 
dokumen-

tárního filmu o Albánii spojené 
s přípitkem na uvítanou.

DEN 2
VÝROBNA BRANDY 
„SKANDERBEG“ 
A HISTORICKÉ CENTRUM 
DURRËS (DRAČ)    

Během polodenního 
fakultativního výletu společně 
navštívíte nejprve výrobnu 
albánského koňaku Skanderbeg 
a dále pojedete do centra 
města Durrës (Drač), kde se 
seznámíte s dějinami města. 
Půjdete kolem benátské věže, 
sochy Johna Lennona, podíváte 
se, kde se konaly gladiátorské 
zápasy, uvidíte malebné uličky 
s typickou atmosférou města, 
muslimskou mešitu, hlavní 
náměstí a moderní promenádu 
lemovanou krásnými palmami 
a ortodoxní kostel. Výlet 
zakončíte návštěvou dvou trhů, 
kde lze vybírat z nepřeberného 
množství nového a poměrně 
levného oblečení či suvenýrů, 
čerstvého ovoce a zeleniny.

Cena: 25 EUR

DEN 3
MĚSTO KRUJA A HLAVNÍ 
MĚSTO ALBÁNIE TIRANA  

Celodenní fakultativní výlet 
do města Kruja, kde navštívíte 
jeho staré centrum a hrad, 
který byl ubráněn během čtyř 
obležení osmanských Turků 
před konečnou kapitulací krátce 
po smrti albánského národního 
hrdiny Gjergje Kastriotiho 
(Skanderbega 1405–1468). 
Město je známé svými 
úzkými, malebnými uličkami 
s nepřeberným množstvím 
obchůdků s různými suvenýry 
včetně ručně tkaných koberců 
nebo výrobků z ryzího albánského 
stříbra, tzv. filigránu. Dále objevíte 
pulzující hlavní město Tirana 
a jeho nejdůležitější památky 
a zajímavosti, jako je památník 
národního hrdiny Skanderbega, 
mešita nebo hlavní městská třída. 

Cena: 45 EUR

DEN 4
MĚSTO BERAT (PAMÁTKA 
UNESCO)

Celodenní fakultativní výlet 
do starého centra Beratu, více 
jak 2 500 let starého města 
s typickou středověkou archi-
tekturou. Město se jinak nazývá 
„město 1 000 a 1 okna“. Kromě 
známých čtvrtí, křesťanské 
Goricy a muslimské Mangalemi, 
navštívíte pevnost nad městem, 
kde budete mít možnost se 
v muzeu seznámit s nádhernými 
ikonami známého středověkého 
malíře Onufriho a s jeho krásnou 
červenou barvou („Onufriho 
červená“), kterou žádný z pozděj-
ších světových malířů nedokázal 
napodobit. Dále se seznámíte 
s dějinami města a se dvěma sta-
rověkými křesťanskými kodexy ze 
6. a 9. století n. l. (ze 7 dochova-
ných na celém světě), které byly 
nalezeny v kostele Nanebevzetí 
panny Marie. 

Cena: 45 EUR

ALBÁNIE pro 
seniory 55+ 
Pobytový program  
zájezdu (dobrovolný)

ZDARMA

100 / ALBÁNIE



567 8
DEN 5
NÁRODNÍ PARK LLOGARA

Celodenní fakultativní výlet do ná-
rodního parku Llogara za obje-
vením divoké přírody a výhledů 
na tyrkysové pláže Jónského 
moře. Vaším cílem bude vrchol 
hory Athanasi nacházející se 
v srdci národního parku Llogara. 
Projedete městem Vlora a přes 
městečko Orikum se dostanete 
autobusem z nulové nadmořské 
výšky až do výše 1 080 m n. 
m., odkud vás čeká pěší výstup 
na horu Athanasi (1 450 m n. m.). 
Oblast je též známá díky častému 
výskytu trilobitů a různých druhů 
zkamenělin. Po cestě zpět oběd 
z místních specialit. Výlet je ná-
ročnější, s sebou doporučujeme 
vhodnou obuv do terénu, trekové 
hole, dostatek tekutin, pláštěnku 
a oblečení pro horskou oblast. 

Cena: 55 EUR

DEN 6
MĚSTO SKADAR, JEHO 
HRAD A SKADARSKÉ  
JEZERO 

Celodenní fakultativní výlet 
na hrad Rozafa, kde se 
seznámíte s dějinami města 
a s úžasnou legendou 
o princezně Rozafa. Od hradu 
je nádherný výhled na město 
a na Skadarské jezero. Dále 
se přesunete do centra města 
Skadar, kde uvidíte nádherně 
rekonstruovanou pěší zónu, 
novou mešitu a opodál stojící 
katolickou katedrálu. Následuje 
zastávka u Skadarského jezera 
na oběd.  

Cena: 45 EUR

DEN 7
KOMANSKÉ JEZERO 

Celodenní fakultativní výlet 
ke Komanskému jezeru, které je 
opravdovým pokladem Albánie. 
Plavba po umělém jezeře Komani 
je nezapomenutelným zážitkem. 
Jezero připomíná se svými 40 zá-
tokami norské fjordy a nádhernou 
horskou krajinu dokreslují malé 
usedlosti položené v příkrých 
svazích. Vody jezera se rozlévají 
uprostřed skal a z trajektu může-
te obdivovat působivé výhledy 
na zasněžené vrcholky albán-
ských Alp. Jezero je součástí 
rozsáhlého hydroelektrárenského 
systému vybudovaného na řece 
Drim v sedmdesátých letech 
minulého století.

Cena: 62 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
Matky Terezy v Tiraně a přílet 
do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

+420 222 937 627
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+420 602 449 442

Více info na:



Jižní 
Albánie
Jižní albánské pobřeží od Vlory až po Sarandu je lemováno 

malebnými plážemi s čistou tyrkysovou vodou, romantickými 
zátokami a přírodními scenériemi. Vlora je po Durrësu druhým 
největším přístavním městem v Albánii, které můžete navštívit 
hotelovou lodí či transferem.

Letovisko Vlora

102 / ALBÁNIE

REGINA
★★★+

HOTEL

VLORA

Relax v jedinečné oblasti romantického pobřeží.

NOVINKA!

Termíny jaro a podzim 2016 

09.06. – 16.06. 12 990 Kč
16.06. – 23.06. 13 490 Kč        
15.09. – 22.09. 13 490 Kč       
19.09. – 26.09.   13 490 Kč

Hotel Regina

Jednolůžkové pokoje 
s příplatkem 2 500 Kč
Ostatní podmínky viz. str. 93

Hotel Regina je situovaný na jihozápadě 
Albánie, cca 13 km od města Vlora 
a 160 km od letiště v Tiraně. Hotel 

leží ve svahu s krásným panoramatickým 
výhledem přímo na Jaderské moře a Vlorskou 
zátoku, jen několik metrů od vlastní pláže 
Radhime. Relaxovat můžete na balkoně 
svého pokoje nebo na prostorné sluneční 
terase s lehátky a slunečníky.
Hotel vypravuje lodní nebo autobusové 
transfery do blízkého města Vlora, 
zpravidla v odpoledních hodinách 
s návratem před večeří.

V rámci hotelu Regina 
naleznete vybavení a servis: 

HOTEL 
■ 2–3lůžkové pokoje ■ recepce ■ Wi-Fi 
připojení ve společenských prostorech 
■ restaurace ■ bar ■ sluneční terasa, 
u které jsou lehátka k využití zdarma

POKOJE
■ 50 klimatizovaných pokojů  
■ balkon ■ koupelna se sprchou  
■ WC ■ minilednička ■ satelitní TV  

■ topení/klimatizace ■ telefon ■ fén  
■ trezor (ve většině pokojů a zdarma) 
■ minibar na vyžádání (za poplatek)

PLÁŽ
■ hotel je situovaný přímo 
nad soukromou písečnou pláží 
Radhime, na kterou se schází 
od hotelu po lávce, viz foto
v galerii ■ pozvolný vstup do moře 
■ lehátka a slunečníky zdarma



+420 222 937 627

Pobytový program letoviska Vlora (dobrovolný) 

3 421

DEN 1
PŘÍLET DO DESTINACE

Odlet z Prahy, přílet na letiště 
Matky Terezy v Tiraně a transfer 
na hotel. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem,
který vás seznámí s lokalitou 
a nabídkou fakultativních výletů, 
večeře.

DEN 2
VÝLET DO MĚSTA VLORA, 
SEZNÁMENÍ SE S OKOLÍM    

Polodenní fakultativní výlet do 
centra města Vlora, které získalo 
své důležité místo v dějinách 
Albánie. Zde byla 28. listopadu 
r. 1912 vyhlášena nezávislost 
nad Otomanskou říši. Navštívíte 
muzeum nezávislosti, seznámíte 
se s albánskými dějinami. Pro-
jdete se po moderní promenádě 
lemované palmami a výhledy si 
užijete z pevnosti Kanina, která 
se tyčí nad městem.

Cena: 20 EUR

Večer
promítání

dokumentárního
filmu o Albánii spojené
s přípitkem na uvítanou.

DEN 3
LODÍ NA BÝVALOU  
VOJENSKOU ZÁKLADNU
OSTROV SAZANI A POLO-
OSTROV KARABURUN 

Celodenní fakultativní výlet lodí na 
ostrov Sazani obklopený tyrkyso-
vými vodami Jadranu, který byl 
v minulosti nechvalně znám jako 
vojenská základna, kterou začali 
Albánci v 50. letech budovat ve 
spolupráci se Sovětským
svazem. Na poloostrově Karabu-
run navštívíte jeskyni, ve které si 
nejobávanější pirát Jadranu, Hax-
hi Aliu, uchovával své kořisti. Fas-
cinující brána do skály připomíná 
svou velikostí obrovský portál do 
starodávných amfiteátrů. Možnost 
koupání a oběd formou studené-
ho občerstvení.

Cena: 40 EUR

DEN 4
PŮVABNÉ MĚSTO „ŠEDÝCH 
STŘECH” – GJIROKASTËR 
(PAMÁTKA UNESCO)

Celodenní fakultativní výlet, 
během kterého poznáte horské 
scenérie, úžasné ústí řek Drino 
a Vjosa, městečko Tepelenë 
(Hrob Heleny) a rodiště Aliho 
Paši, známého z díla Alexandra 
Dumase. Ve městě Gjirokastër 
společně navštívíte zachovalou 
citadelu s hodinovou věží, 
projdete se po malebných 
uličkách s typickou otomanskou 
architekturou, zastavíte se ve 
starém bazaru s nepřeberným 
množstvím suvenýrů. 
Poté následuje návštěva 
etnografického muzea – rodiště 
bývalého diktátora Envera Hodži.  

Cena: 45 EUR
ZDARMA

567 8
DEN 5
POBŘEŽÍ  
„ALBÁNSKÉ RIVIÉRY“

Celodenní fakultativní výlet 
podél nejkrásnější pobřežní části 
Albánie. Oblast vyniká velkým 
počtem památek, průzračně 
tyrkysovými plážemi a malebnými 
křesťanskými vesničkami. 
Vaše první zastávka je v srdci 
národního parku Llogara. Tento 
kraj je známý pro své husté 
piniové lesy a svou vynikající 
kuchyni, zvlášť pokrmy ze 
skopového masa. Ve výšce  
1 080 m. n. m. je vidět velká část 
Albánské riviéry s nádhernými 
plážemi a v dáli při dobré 
viditelnosti i ostrov Korfu. Vaší 
další zastávkou bude bývalá 
ponorková základna, která 
zůstávala i pro albánské občany 
ve stínu tajnosti až do roku 1990. 
Možnost koupání a šnorchlování.

Cena: 40 EUR

DEN 6
MĚSTO BERAT  
(PAMÁTKA UNESCO)

Celodenní fakultativní výlet do 
starého centra Beratu, více jak  
2 500 let starého města s typic-
kou středověkou architekturou. 
Město se jinak nazývá „město 
1 000 a 1 okna“. Kromě zná-
mých čtvrtí, křesťanské Goricy 
a muslimské Mangalemi, navští-
víte pevnost nad městem, kde 
budete mít možnost se v muzeu 
seznámit s ikonami známého 
středověkého malíře Onufriho 
a jeho typickou červenou barvou 
(„Onufriho červená“), kterou žád-
ný z pozdějších světových malířů 
nedokázal napodobit. Dále se 
seznámíte s dějinami města a se 
dvěma starověkými křesťanskými 
kodexy ze 6. a 9. století n. l. (ze 
7 dochovaných na celém světě), 
které byly nalezeny v kostele 
Nanebevzetí panny Marie. 

Cena: 45 EUR

DEN 7
VÝSTUP NA HORU  
ATHANASI (1 480 M. N. M.) 

Celodenní fakultativní výlet 
(z poloviny autobusem 
a z poloviny pěšky – středně 
těžký výstup) na horu Athanasi. 
Tato oblast svým významem 
připomíná pražský Barrandov. Je 
zde totiž největší naleziště miliony 
let starých trilobitů, plžů a mlžů 
různých velikostí a tvarů. Máte 
proto příležitost hledat při výstupu 
svého trilobita. Při sestupu se 
zastavíte u tajuplné jeskyně, 
jejíž brána připomíná tak trochu 
vstup do pekla. Hodíte-li tam 
kámen, uslyšíte zvuk padajícího 
předmětu, jakoby ho jeskyně 
hltala do nekonečna. Oběd  
v typické taverně. 

Cena: 35 EUR

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště 
a přílet do Prahy.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.
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+420 602 449 442

Více info na:



104 / MADEIRA / PORTUGALSKO

Ostrovní zahrada  
na vlnách Atlantiku

MADEiRA
Ostrov květin, perla Atlantiku, zelený ráj.  

Ano, tohle všechno je Madeira. Celoročně zde 
panuje příjemné subtropické podnebí, to vyhovuje všem, 
kteří vyhledávají hřejivé sluneční paprsky. Tato 740 km²  
plovoucí zahrada Atlantiku je vzdálena asi 900 km  
od portugalského pobřeží a 700 km od severní Afriky. 
V hornatém vnitrozemí se nabízí mnoho tras pro pěší 
turistiku, které si můžete vybírat podle náročnosti. Máte-li 
rádi aktivní dovolenou, vydejte se na Madeiru a vrátíte  
se s nezapomenutelnými zážitky.

Hotel Four Views Oasis 4*  
(ex Oasis Atlantic hotel) se 
nachází v malebné vesničce 

Caniço nedaleko hlavního města 
Funchal. Leží ve svahu s úchvat-
ným výhledem na Atlantský oceán 
a poskytuje vše, co potřebujete 
k příjemně strávené dovolené na 
ostrově Madeira. Hotel je od letiště 
ve Funchalu vzdálen cca 15 km.

V rámci hotelu Four Views 
Oasis naleznete vybavení 
a servis:

HOTEL
■ 2–4lůžkové pokoje  
■ 224 pokojů ■ nonstop recepce  
■ restaurace a bar ■ venkovní 
bazén se slanou vodou  
■ vnitřní sladkovodní bazén  
■ knihovna ■ posilovna (zdarma) 
■ SPA centrum (zdarma) ■ 
kosmetické centrum (za poplatek) 
■ kadeřnictví (za poplatek)  
■ masáže (za poplatek) 

POKOJE
■ kompletně zrenovované pokoje 
■ balkon s výhledem na moře 
(boční výhled) ■ kabelová TV  
■ trezor (za poplatek)  
■ koupelna s WC  
■ fén ■ minilednička  
■ topení/klimatizace ■ telefon 

PLÁŽ
■ lávové jezírko u hotelu
■ přímý vstup do moře (po 
schůdkách) cca 100 m od hotelu
■ doporučujeme obuv do vody

FOUR VIEWS 
OASIS
★★★★

HOTEL

CANIÇO

Zde si ostrovní zahradu budete užívat v každém okamžiku.

PŘÍMÉ 
LETY 

z Prahy na Madeiru 

za 4 hod. 30 min.
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Hotel Four Views Monumental 
4* najdete v samotném  
srdci Lido, nejvýznamnější  

turistické části Funchalu  
a všech turistických atrakcí. 
Hotel je od letiště ve Funchalu 
vzdálen cca 5 km.

V rámci hotelu Four Views 
Monumental naleznete 
vybavení a servis:

HOTEL
■ 2–4lůžkové pokoje ■ 262 pokojů  
■ nonstop recepce ■ restaurace  
a bar ■ venkovní bazén ■ krytý bazén 
■ posilovna (zdarma) ■ SPA centrum 
(zdarma) ■ kadeřnictví (za poplatek)
■ kosmetické centrum (za poplatek)
■ masáže (za poplatek)

POKOJE
■ komfortní pokoje s balkonem  
■ kabelová TV ■ trezor (za poplatek) 
■ koupelna s WC ■ fén ■ telefon 
■ minilednička ■ topení/klimatizace

PLÁŽ
■ veřejná písčito-oblázková pláž 
Praia Formosa (vstup zdarma) – 
vzdálenost od hotelu je cca 2 000 m
■ veřejné koupaliště Lido
(vstup za poplatek) – vzdálenost 
hotelu od koupaliště 
Lido je cca 500 m
■ veřejné koupaliště Ponta Gorda  
s přímým vstupem do oceánu (vstup 
za poplatek) – vzdálenost hotelu od 
koupaliště Ponta Gorda je cca 1 000 m  
■ doporučujeme obuv do vody

FOUR VIEWS 
MONUMENTAL 

★★★★

HOTEL

LIDO

REZERVUJTE 
na www.dovolenaproseniory.cz 
nebo na čísle +420 222 937 627

Termíny podzim 2016

Uvedené ceny se vztahují na osoby na smlouvě  
o zájezdu, kde je uvedena alespoň jedna osoba 55+.

Další podmínky:
✔ Účastníci bez doprovodu osoby 55+ s příplatkem 2 500 Kč
✔ Jednolůžkové pokoje s příplatkem 4 150 Kč
✔ Nápojový balíček k večeřím, příp. k obědům 950 Kč
✔ Plná penze s příplatkem 4 290 Kč
✔ Vezměte vnoučata s sebou! Dítě 2–12,99 let na přistýlce 

jednotná cena 10 490 Kč

Cena za osobu zahrnuje:
✔ leteckou dopravu Praha – Funchal – Praha  

včetně všech poplatků
✔ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu  

Four Views Oasis nebo Four Views Monumental*
✔ polopenzi formou bufetu bez nápojů
✔ transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA:
✔ přípitek na uvítanou
✔ pěší procházka po okolí s delegátem
✔ promítání dokumentárního filmu o Madeiře
✔ nadstandardní delegátská péče  

zaměřená na potřeby klientů 55+

02.09. – 09.09. 20 990 Kč
09.09. – 16.09. 20 990 Kč

Hotel Four Views Monumental

05.09. – 12.09.  20 990 Kč
12.09. – 19.09.  20 990 Kč

Four Views Oasis

* Změna hotelu vyhrazena.

Atmosféra hlavního města  
na dosah ruky.

+420 602 449 442
info@libusetravel.cz
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MADEIRA pro seniory 55+ 
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)

1
23 4
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37
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ZDARMA

ZDARMA

DEN 1
PŘÍLET

Odlet z Prahy přímým letem 
na letiště do Funchalu, 
odkud následuje transfer do 
hotelu. Ubytování, informační 
schůzka s delegátem, který vás 
seznámí s lokalitou a nabídkou 
fakultativních výletů, večeře.

DEN 2
PROCHÁZKA PO NEJBLIŽŠÍM 
OKOLÍ S DELEGÁTEM

Dopoledne 
procházka 
s delegátem 

po nejbližším okolí. Informace 
o srazu a o programu 
vám delegát představí na 
informační schůzce.

Večer 
promítání 

dokumentárního filmu o Madeiře.

DEN 3
CITY TOUR FUNCHAL

Během polodenního fakultativního 
výletu do Funchalu poznáte 
nejzajímavější atraktivity hlavního  
města Madeiry – staré město, 
čtvrť Santa Maria, vyhlášený rybí 
trh „Mercado dos Lavradores” 
nebo továrnu proslulou výrobou 
madeirských výšivek. Opomenout 
nelze ani návštěvu věhlasné 
botanické zahrady, kde si budete 
moci užít krásu všemožných 
druhů tropických květin a zejména 
orchidejí, které se staly typickým 
znakem Madeiry (vstup v ceně 
výletu). Tento polodenní výlet 
zakončíte řízenou degustací vína 
v typickém madeirském vinném 
sklípku (degustace v ceně výletu).

Cena: 30 EUR

DEN 4
ZÁPADNÍ OKRUH

Celodenní fakultativní výlet 
po západní části ostrova 
započnete v idylické rybářské 
vesničce Câmara de Lobos, 
v jejíž jižní části se nachází 
jeden z nejvyšších útesů 
na světě, Cabo Girão 
(580 m). Následuje krátká 
zastávka v městečku Ribeira 
Brava a dále bude vaše 
cesta pokračovat podél 
severozápadního pobřeží, kde 
minete jednu z nejstarších 
vesniček ostrova, São Vicente. 
Poslední zastávkou bude 
severní část ostrova, jedinečné 
městečko Porto Moniz, které 
je speciální zejména díky 
přírodním bazénům s mořskou 
vodou vytvořeným v lávových 
vyvřelinách. 

Cena: 45 EUR

MADEIRA pro seniory 55+ 
Pobytový program zájezdu (dobrovolný)
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567 8
DEN 5
LEVADA BOA MORTE

Polodenní fakultativní výlet 
započnete na jižním pobřeží 
ostrova směrem k téměř  
600 m vysokému útesu 
s vyhlídkovou plošinou, odkud 
se vám při dobré viditelnosti 
představí Madeira v celé své 
kráse. Nemusíte se obávat 
případné náročnosti, jedná 
se o příjemnou procházku 
po rovince. Dále budete 
pokračovat po Quinta Grande 
nabízející pro Madeiru typické 
levády (systém zavlažovacích 
kanálů) spolu s úchvatnými 
pohledy na oblast rozprostírající 
se od Câmara de Lobos až po 
Funchal. Celková trasa, kterou 
pěšky absolvujete, čítá  
cca 9 km pohodlné chůze.

Cena: 30 EUR

DEN 6
VÝCHODNÍ OKRUH

Celodenní fakultativní výlet po 
východní části Madeiry zahrnuje 
poznání toho NEJ z východní 
části Madeiry – vesničku 
Camacha ležící vysoko 
v horách, proslulou svou 
výrobou proutěného  
zboží, třetí nejvyšší bod 
Madeiry, Pico do Arieiro  
(1 818 m), Ribeiro Frio (přírodní 
rezervace). Výlet dále pokračuje 
do severní části ostrova, do 
městečka Faial a Santana, 
známé zejména svými 
typickými trojúhelníkovými 
domky se slaměnými střechami 
nazývanými O´Colmo. Poslední 
zastávkou tohoto výletového 
dne budou města Porto da 
Cruz a Portela nabízející úžasný 
výhled na skálu Penha d´Áquia.

 Cena: 45 EUR

DEN 7
PICO DOS BARCELOS, EIRA 
DO SERRADO & MONTE

Polodenní fakultativní výlet na 
vyhlídku Pico dos Barcelos 
(335 m), odkud se vám při 
dobré viditelnosti naskytne 
úchvatný pohled na záliv 
a samotný Funchal. Následuje 
cesta k další atraktivitě ostrova, 
vyhlídce Eira do Serrado  
(1 094 m), nabízející pohled  
na 800 m hlubokou propast 
„Curral das Freiras“ – Údolí 
jeptišek. Následuje prohlídka 
městské části Funchalu – 
Monte a závěr dne završíte 
atraktivitou typickou pro 
Madeiru – jízdou na saních.*

Cena: 30 EUR

* Cena za saně je cca 15 EUR 
na osobu a není zahrnuta 
v ceně fakultativního výletu.

Poznámka k výletům: 
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou 

orientační. Aktuální nabídka 
na místě u delegáta.

■ V cenách nejsou zahrnuty 
vstupy.

■ Délka trvání polodenního 
výletu je zpravidla 3–4 hodiny 
a celodenního výletu  
8–10 hodin.

DEN 8
ODLET

Snídaně, transfer na letiště  
a přílet do Prahy.
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08.04. – 15.04. 25 990 Kč

Termín 
poznávacího zájezdu

Cena za osobu zahrnuje: 
✓ leteckou dopravu Praha – Funchal 

– Praha včetně všech poplatků
✓ 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji 

ve 4* hotelu Dom Pedro Baía*
✓ polopenzi formou bufetu 

včetně vody a vína 
✓ dopravu klimatizovaným 

autobusem dle programu
✓ transfer v místě pobytu: 

letiště – hotel – letiště
✓ služby průvodce CK 

Cena za osobu nezahrnuje:
✓ vstupy dle programu 
✓ fakultativní výlet po středním okruhu 

Madeiry (30 EUR)
✓ příplatek 3 700 Kč za jednolůžkový pokoj
✓ cestovní pojištění

Změna programu vyhrazena.
Pořadí navštívených míst může být změněno.

* Změna hotelu vyhrazena.

Madeiře, exotickému ostrovu uprostřed Atlantiku, 
se ne nadarmo přezdívá „Ostrov květin“. Slavnosti 
opěvující krásu místní květeny patří na Madeiře 
mezi ty nejkrásnější, kdy se hlavní město Funchal 
promění v pódium luxusních požitků pro naše smysly. 
Chcete-li jaro přivítat velkolepě, neexistuje lepší 
způsob, než vydat se jeho příchod oslavit na Ostrov 
květin a uchovat si tak ojedinělý zážitek z těchto 
pozoruhodných slavností.

KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI NA MADEIŘE

POBYTOVÝ PROGRAM

8. 4. – 15. 4. 2016

DEN 1
Odlet z Prahy přímým spojem do 
Funchalu.

DEN 2
Prohlídka hlavního města Funchal 
s nejzajímavějšími atraktivitami  
(botanická zahrada, staré město, 
Santa Maria, přístav). 

DEN 3
Vrchol květinových slavností  
ve Funchalu – celodenní program 
ve městě ozdobeném na velkolepé 
přivítání jara.

DEN 4
Poznání nejzajímavějších míst 
západní Madeiry – Câmara de 
Lobos, Ribeira Brava, São  
Vicente nebo Porto Moniz.

DEN 5
Pobyt u moře. Pro zájemce mož-
nost fakultativního výletu po střední 
části Madeiry (Pico dos Barcelos, 
vyhlídka Eira do Serrado, Údolí 
jeptišek, jízda na saních).

DEN 6
Východní okruh Madeiry – vesnička 
Camacha, Pico do Arieiro, Ribei-
ro Frio, městečka Faial a Santana 
nebo Porto da Cruz a Portela.

DEN 7
Levada Boa Morte, pěší výlet 
kolem levád (systém zavlažovacích 
kanálů), typického znaku Madeiry. 

DEN 8
Transfer z hotelu na letiště a odlet 
do Prahy.

NOVINKA!



PERU –  
Po stopách  
dávných civilizací
15. 3. – 30. 3. 2016 86 900 Kč
Jedinečným zájezdem do této mystické země vás provede 
archeoložka a spisovatelka Eva Farfánová Barriosová a poodhalí 
vám mnohá tajemství dávných civilizací. Ztracené  
město Inků Machu Picchu, záhadné obrazce na planině 
Nazca, jezero Titicaca, bájné Eldorádo. Tak to je 
pouze zlomek toho, co uvidíte a o čem uslyšíte!

USA –  
Velký okruh 
„Divokým západem“
11. 11. – 24. 11. 2016 54 900 Kč
Vypravte se s námi na „Divoký západ” obdivovat životem 
překypující velkoměsta v čele s Los Angeles, nakouknout pod 
pokličku mistrů filmového umění v Universal Studios či zkusit 
štěstí v některém z vyhlášených kasin v Las Vegas. Zároveň 
poznáte rozlehlost a neuvěřitelnou rozmanitost místní krajiny, 
kterou zde v němém úžasu objevovali již první osadníci.

THAJSKO –  
Velký okruh jižním Thajskem
25. 1. – 9. 2. 2016 49 900 Kč
Zrelaxujte se na jedněch z nejkrásnějších pláží světa v kombinaci 
s poznáním tak krásně odlišné asijské kultury. Poleťte na konci ledna 
do Thajska a vraťte se odpočatí, plni slunce a zážitků.
Proč s námi? ■ Náš delegát se o vás bude starat od samého začátku  
24 hodin denně a po celý zájezd vám bude k dispozici. Nemusíte mít strach, 
že něco nezvládnete, někde zabloudíte, nedomluvíte se. ■ Vypravujeme 
menší zájezd kolem 30 osob, servis z naší strany bude velmi osobní. ■ Pro-
gram je koncipován tak, abyste poznávali krásy jižního Thajska a zároveň re-
laxovali. Žádný náročný poznávací zájezd v uspěchaném tempu vás nečeká.

EKVÁDOR –  
Putování na rovníku
11. 4. – 27. 4. 2016 86 500 Kč
Vypravte se do nejrozmanitějšího koutu naší planety a poznejte 
Ekvádor. Zemi, která si uchovala indiánský charakter a ve které vás 
uhranou vřelí obyvatelé a jedinečná panenská příroda. Poznejte tři 
naprosto odlišné světy. Pronikněte do hloubi Amazonského pralesa, 
kde můžete pozorovat život původních obyvatel daleko 
od vymožeností civilizace. Vystoupejte do závratných 
výšek And pod jednu z nejvyšších sopek světa 
Chimborazo, nejvzdálenější to bod od středu Země. 

 / 109



Více informací k uvedeným zájezdům 
naleznete na stránkách www.dovolenaproseniory.cz
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LÁZNĚ BÜKFÜRDO –  
2. největší termální 
lázně Maďarska
23. 4. – 29. 4. 2016 10 950 Kč
Zrelaxujte se v termálních lázních Bükfürdo, které patří dle oficiálních 
turistických stránek lázní mezi jedny z nejoblíbenějších lázní v Evropě 
a díky své rozloze se řadí mezi druhé největší v Maďarsku. Léčivá 
voda těchto lázní je díky vysokému obsahu vápníku, hořčíku a kyseliny 
uhličité mimořádně vhodná především pro osoby s onemocněním 
pohybového aparátu, ale slouží také k léčbě gynekologických 
a urologických potíží, vč. onemocnění žaludku a poruch trávení.

„3 NEJ“ LÁZNÍ BÜKFÜRDO
❯ VSTUPENKA do lázní po celou dobu 

pobytu ZDARMA (neomezený vstup)
❯ do lázní přímo v županu – hotel je s lázněmi 

přímo propojen vytápěným průchodem
❯ zapůjčení županu na celou dobu pobytu ZDARMA

❯ NAVÍC k ceně zájezdu výlet do Bratislavy ZDARMA

SILVESTR 
NA SICÍLII
30. 12. 2015 
– 3. 1. 2016 
12 950 Kč
ZAŽIJTE JEDINEČNOST NOVOROČNÍHO OKAMŽIKU 
NA MÝTY OPŘEDENÉM STŘEDOMOŘSKÉM OSTROVĚ!
Ubytování je zajištěno v komfortním 4* hotelu NH Catania Parco Degli Aragonesi, pouhé 3 km 
od centra města Catania a v těsné blízkosti písečné pláže, která i v zimě svádí k procházkám.
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Delfín travel s.r.o., cestovní kancelář 
Biskupská 1754/3, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 937 627
www.delfintravel.cz
www.dovolenaproseniory.cz

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 55+

EXOTICKÉ ZÁJEZDY 55+

POBYTOVÉ ZÁJEZDY 55+

 SARDINIE:  
SMARAGD VE 
STŘEDOMOŘÍ  

ALBÁNIE:  
NOVÁ LÁSKA VE 
STŘEDOMOŘÍ

MADEIRA:  
OSTROVNÍ ZAHRADA 

NA VLNÁCH 
ATLANTIKU

MAĎARSKO – LÁZNĚ: 
ZABALTE SE  

DO ODPOČINKU

THAJSKO: 
VELKÝ OKRUH 

JIŽNÍM THAJSKEM

PERU: 
PO STOPÁCH 

DÁVNÝCH CIVILIZACÍ

EKVÁDOR: 
PUTOVÁNÍ  

PO ROVNÍKU

USA: 
VELKÝ OKRUH 

„DIVOKÝM 
ZÁPADEM“

SICÍLIE: 
MÝTY OPŘEDENÝ 

OSTROV

MAR MENOR: 
BAHENNÍ LÁZNĚ  

POD ŠIRÝM NEBEM

ANDALUSIE: 
TO PRAVÉ 

ŠPANĚLSKO NA 
DOSAH RUKY

MENORCA: 
NEJVĚTŠÍ SENZACÍ 

JE KLID

RHODOS: 
OSTROV BOHA 
SLUNCE HÉLIA

KRÁSY 
ANDALUSIE 

KRÁSY 
SICÍLIE

KRÁSY 
MENORCY

KRÁSY 
RHODOSU

ŠPANĚLSKO 
JINAK

LIBUŠE TRAVEL | CESTOVNÍ AGENTURA Libuše Sládečková

Waltrova 39, 318 00 Plzeň | IČ: 88753743 | WEB: www.libusetravel.cz | E-MAIL: info@libusetravel.cz

SKYPE: libuse.sladeckova | MOBIL: 602 449 442 


