
  

 
Termín: 2021/2022             Číslo zájezdu: 9011                            Cena: 14 100,- Kč 
 

MADRID LETECKY 
 
1. DEN: ODLET DO MADRIDU 
Nejprve se setkáme na letišti v Praze, odkud odletíme do Madridu. Po příletu do Madridu se přesuneme do centra 
města a absolvujeme program podle domluvy. Večer odjedeme na ubytování. 
 
2. DEN: MADRID  
Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Madridu, hlavního města Španělska. Uvidíme mj. přepychový královský 
palác Palacio Real, proslulé náměstí Plaza Mayor dříve využívané jako aréna pro procesy inkvizice a popravy, živé 
náměstí Puerta del Sol, vyhlášenou uměleckou galerii Museo del Prado vlastnící jedinečné sbírky Velásquezových a 
Goyových děl nebo třeba starověký egyptský chrám Templo de Debod, který se původně nacházel u Asuánu v jižním 
Egyptě a později byl rozebrán a v letech 1970-1972 znovu vystavěn právě v Madridu. Večer se vrátíme na ubytování. 
 
3. DEN: TOLEDO 
Po snídani odjedeme do bývalého hlavního města kastilského království a historicky bohatého města Toledo, kde se 
mísí vlivy křesťanské, muslimské i židovské kultury. Město leží na skalním útesu vysoko nad řekou Tajo a je zapsáno na 
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlédneme si historické centrum v čele s impozantní gotickou 
Katedrálou Nanebevzetí Panny Marie nebo pevností Alcázar. Společně se zajdeme podívat i na sochu významného 
španělského spisovatele Miguela de Cervantese y Saavedry, který do této oblasti zasadil děj svého románu Důmyslný 
rytíř Don Quijote de la Mancha. Na závěr budeme mít volný čas, který budeme moci využít k občerstvení nebo nákupu 
suvenýrů. Večer se vrátíme na ubytování do Madridu. 
 
4. DEN: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, PARQUE DEL RETIRO 
Po snídani odjedeme ke klášternímu komplexu San Lorenzo de El Escorial a prohlédneme si monumentální palác 
španělského krále Filipa II. postavený v letech 1563 až 1584. El Escorial se nachází na úpatí pohoří Sierra de 
Guadarrama v nadmořské výšce 1028 m. Je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce 
se vrátíme zpět do Madridu, kde navštívíme jeden z nejvýznamnějších madridských parků Parque del Retiro s mnoha 
jezírky a obrovským monumentem krále Alfonsa XII. Budeme mít i volný čas na občerstvení. Večer se vrátíme na 
ubytování. 
 
5. DEN: ODLET DO PRAHY 
Po snídani se rozloučíme s Madridem. Budeme mít ještě čas na nákup suvenýrů. Poté se přesuneme na letiště a 
odletíme do Prahy, kde náš zájezd skončí. 

 
 
V ceně je zahrnuto: 
- letenka Praha-Madrid a zpět včetně všech poplatků, tax a příručního zavazadla 
- doprava z letiště do centra Madridu a doprava z centra Madridu na letiště hromadnou dopravou 
- 4x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- pestrý informační materiál pro každého účastníka  
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů, jízdenky: 75-85 EUR pro studenty do 18 let 

 

Poznámka: 
- cena zájezdu vychází z předpokládané ceny letenek, přesnou nabídku na konkrétní termín Vám rádi připravíme 
- program zájezdu lze upravit nebo rozšířit 
- program prvního a posledního dne lze doplnit v závislosti na časech příletu a odletu 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 15 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 15 platících 


