
  

 
Termín: 13.-22.6. 2019                  Číslo zájezdu: 19-782                           Cena: 14 500,- Kč 
 

SEVERNÍ ŠPANĚLSKO A MADRID 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v ranních hodinách. Autobusem pojedeme přes SRN, Francii a Španělsko a 
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 
 
2. DEN: SAN SEBASTIÁN 

Ráno dorazíme do Španělska a zahájíme jeho poznávání. Celý den strávíme ve městě San Sebastián. Společně si 
prohlédneme historické centrum letoviska. Projdeme se kolem novogotické katedrály, která je nejvýznamnější sakrální 
stavbou ve městě. Poté se přesuneme k pěknému náměstí Plaza de la Constitución, které se dříve využívalo jako býčí 
aréna. Kolem barokního kostela Panny Marie vystoupáme na vyhlídku na kopci Monte Urgull, odkud jsou krásné 
výhledy na záliv Bahía de la Concha. Zbytek dne strávíme odpočinkem na pláži a koupáním v moři. V podvečer se 
v případě zájmu projdeme v zahradách paláce Miramar, který byl postaven jako letní sídlo pro královskou rodiny na 
konci 19. století. Večer se ubytujeme. 

 
3. DEN: BILBAO, GUERNICA 

Po snídani nás čeká návštěva baskické metropole Bilbao. Nejprve se projdeme historickou čtvrtí zvanou Staré město, 
která byla vybudována ve 14. století. Prohlédneme si náměstí Plaza Nueva s malebnými podloubími a katedrálu 
Cathedral de Santiago. Podél řeky Nervión dojdeme k proslulému Guggenheimovu muzeu, které je dílem architekta 
Franka O. Gehryho. Autobusem se přesuneme do přístavu, kde si prohlédneme kuriózní ocelovou konstrukci 
Biskajského mostu (Puente de Bizkaia), který je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Zájemci se mohou 
projít po chodníku ve výšce 50 m a pokochat se výhledem na Bilbao. Odpoledne přejedeme do městečka Guernica, 
které bylo pro Basky posvátné místo. Město se do historie zapsalo smutným prvenstvím - v dubnu 1937 bylo terčem 
prvního kobercového náletu na světě. Místo návštěvy městečka můžeme případně zvolit opět odpočinek na pláži a 
koupání v moři. Večer se vrátíme na ubytování. 
 
4. DEN: BURGOS 

Po snídani odjedeme do významného španělského města Burgos, které leží na poutnické cestě do Santiaga. Společně 
si prohlédneme sochu španělského hrdiny zvaného El Cid, podíváme se k paláci Casa del Cordón, ve kterém přivítali 
Katoličtí králové Kryštofa Kolumba po návratu z jeho druhé výpravy do Ameriky. Přes náměstí Plaza Mayor dojdeme ke 
katedrále, která je zapsána na seznamu světové kulturního dědictví UNESCO. V katedrále si prohlédneme mj. Zlaté 
schodiště a hrobku El Cida. Po prohlídce vystoupáme na vyhlídku Mirador del Castillo, odkud se pokocháme výhledem 
na město. V případě zájmu navštívíme zbytky hradu. Pak budeme pokračovat dále v jízdě jižním směrem k Madridu. 
Večer se ubytujeme. 

 
5. DEN: SEGOVIA, LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 

Po snídani přejedeme do města Segovia, které má údajně nejnádhernější polohu za španělských měst s historickou 
částí města umístěnou vysoko na skalnatém ostrohu obklopeném řekami. Projdeme se městem kolem hlavních 
zajímavostí a prohlédneme si římský akvadukt, monumentální gotickou katedrálu a hrad Alcázar. Odpoledne 
navštívíme barokní zámek La Granja de San Ildefonso, který bývá přezdíván „malé Versailles“. Zámek byl využíván 
španělskými panovníky jako letní rezidence. Za pozornost stojí i zámecký park s vodotrysky a sochařskou výzdobou. 
Večer se vrátíme na ubytování. 
 
6. 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. Prohlédneme si historické centrum v čele s impozantní katedrálou. 
Odpoledne navštívíme letní královský palác Palacio Real de Aranjuez, který byl postavený v 18. století jako náhrada za 
dřívější habsburský palác, který vyhořel. Projdeme se rozsáhlými královskými zahradami. Večer se vrátíme na 
ubytování. 

 



  

 

7. DEN: EL ESCORIAL, ÚDOLÍ PADLÝCH, ZOO AQUARIUM MADRID 

Po snídani se vydáme ke klášternímu komplexu San Lorenzo de El Escorial a prohlédneme si monumentální palác 
španělského krále Filipa II. postavený v letech 1563 až 1584. Krátce se zastavíme u nedalekého památníku obětem 
občanské války Santa Cruz del Valle de los Caídos, který nechal vybudovat Franco. Odpoledne přejedeme do Madridu 
a navštívíme místní ZOO Aquarium, které je domovem mnoha zvířat a jistě uvidíme i nějaké zajímavé představení. 
Večer se vrátíme na ubytování. 

 
8. DEN: MADRID 

Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Madridu, hlavního města Španělska. Začneme na náměstí Plaza de 
España, kde si prohlédneme památník Cervantese. Projdeme se kolem přepychového královského paláce Palacio Real. 
Uvidíme také proslulé náměstí Plaza Mayor dříve využívané jako aréna pro procesy inkvizice a popravy, živé náměstí 
Puerta del Sol s plaketou nultého kilometru, vyhlášenou uměleckou galerii Museo del Prado vlastnící jedinečné sbírky 
Velásquezových a Goyových děl. Navštívíme nejznámější z madridských parků Parque del Retiro. Budeme mít i volný 
čas na nákupy a občerstvení. Večer se vydáme na zpáteční cestu. 
 
9. DEN: DENNÍ PŘEJEZD 

Během dne budeme pokračovat v jízdě zpět a stavět budeme jen na protažení a toalety. V podvečer přijedeme na 
ubytování a vydechneme si po dlouhé cestě. 
 
10. DEN: NÁVRAT DO ČR 
Ráno po snídani opět se vydáme na poslední úsek cesty. S krátkými zastávkami přijedeme zpět do Ostravy v pozdních 
večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej studených a teplých nápojů 
- 6x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích 
- 1x ubytování se snídaní v hotelu typu F1 po třech osobách na pokoji se sociálním zařízením na patře 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- turistická daň 
- informační materiál 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: 50-60 EUR pro studenty do 18 let 

 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
 


