ŠPANĚLSKO - OROPESA DEL MAR
Prodlužte si léto na Pobřeží pomerančového květu!
3. - 13.10. Autokarem od 10.200 Kč (11 dní)
6. - 13.10. Letecky od 12.800 Kč (8 dní)
Pobytově-poznávací zájezd a tradiční Fiesta
Středomořské městečko Oropesa del Mar má krásné
písčité pláže s čistým mořem a pozvolným přístupem do
vody (začátkem října bývá moře ještě teplé ke koupání),
atraktivní historické jádro s typickými bílými domky a
klikatými uličkami. Je zde také 6km dlouhá pobřežní
cyklostezka nabízející úchvatné výhledy (kola lze zapůjčit).
Během našeho pobytu zde bude probíhat Fiesta - tj.
tradiční oslavy, které jsou doprovázeny řadou zajímavých
akcí, např. pouštěním býků v ulicích, koridou, slavnostním
procesím v krojích, přehlídkou automobilových veteránů,
hromadným vařením paelly apod. Po cestě do Oropesy
komentovaná prohlídka Barcelony. Během pobytu možnost
fakultativních výletů do Valencie (vč. návštěvy
Oceánografického muzea), Castellonu, Benicasima,
Peniscoly (mj. město Meereen ze seriálu Hra o trůny) a
dalších zajímavých míst.
Ubytování a stravování:
V apartmánech složených z 1 nebo 2 ložnic, obývacího
pokoje a kuchyně nebo ve dvoulůžkových pokojích v ***
hotelu Ancla. Vše je 50 - 150m od moře. Stravování polopenze formou švédských stolů.
Doprava:
Luxusním autokarem s jedním přespáním v hotelu na cestě
tam i zpět nebo letecky z Vídně do Valencie. Transfer z
Valencie do Oropesy v ceně zájezdu.

Informace a prodej:
Autobusová doprava Rozsíval
jiri@rozsival.cz, tel: : 777 323 040

www.facebook.com/oropesa.cz

ŠPANĚLSKO - OROPESA DEL MAR
Ceník a další informace
Ceník
Varianta s dopravou autokarem:
Apartmán 4/6 (4 lůžka + max 2 přistýlky) 10.200 Kč
Apartmán 2/4 (2 lůžka + max 2 přistýlky) 10.990 Kč
Hotel Ancla*** (dvoulůžkový pokoj)
11.400 Kč

Cena zahrnuje:
Ubytování na 9 nocí (7x na místě s polopenzí, 1x v ***hotelu
s polopenzí cestou tam a 1x v hotelu F1 cestou zpět),
dopravu luxusním autokarem, průvodce.
Varianta s dopravou letecky:
Apartmán 4/6 (4 lůžka + max 2 přistýlky) 12.800 Kč
Apartmán 2/4 (2 lůžka + max 2 přistýlky) 13.600 Kč
Hotel Ancla*** (dvoulůžkový pokoj)
13.999 Kč

Cena zahrnuje:
Ubytování na 7 nocí s polopenzí, zpáteční letenku z Vídně do
Valencie, transfer z Valencie do místa pobytu, průvodce.
Cena nezahrnuje dopravu do Vídně na letiště a zpět.
Možnost plné penze za doplatek 900 Kč. Změna ceny
vyhrazena v případě pohybu kurzu Eura.
Výlety s průvodcem (fakultativně):
Valencie vč. možnosti návštěvy Oceánografického muzea 350 Kč (bez vstupenky do Muzea)
Castellon 250 Kč, degustace v likérce v lázních Benicasimu
250 Kč, Peniscola (historické město, kde se mj. natáčel i seriál
Hra o Trůny) 250 Kč a mnoho dalších.
Fiesta:
Po celou dobu našeho pobytu bude v Oropese probíhat
tradiční Fiesta (místní oslavy) vč. bohatého programu,
kterého se můžete zdarma zúčastnit: korida, pouštění býků se
zapálenými rohy, hromadné vaření gigantické paelly, sraz
veteránů, středověký jarmark, taneční a hudební vystoupení a
mnoho dalších...
Informace a prodej:
Autobusová doprava Rozsíval
jiri@rozsival.cz, tel: : 777 323 040

