
 

 

              

Madrid + Segovia 

13.8. – 16.8.2020 

Letecky z Prahy s českým průvodcem 

 

Stručný program: 

• Gran Vía nazývaná také madridská Brodway pro množství kin a divadel 
• Plaza de Espaňa s pomníkem Miguela de Cervantese a jeho postav Dona Quijota a Sancho 

Panzy,  egyptský chrám Debod,  královský palác (Palacio Real),  katedrála 
Almudena,  Plaza Mayor,  Puerta del Sol se svým nultým km  a se sochou medvěda 
s planikou; symbolem Madridu 

• Celodenní výlet do Segovie. Překrásné město se zachovalým římským akvaduktem z 
přelomu 1. a 2. stol. n. l. a pohádkovým zámkem, který inspiroval i W. Disneye. 

• Vyhlídka na Madrid - Faro de Moncloa. 
• Palacio de  Cibeles se svou slavnou fontánou, 
• Nádraží Atocha - pomník obětem na teroristické útoky 11. 3. 2004, dále park El Retiro 

(fontána s padlým andělem, Palacio de Cristal, Palacio de Velázquez, jezírko s pomníkem 
Alfonse XII 

• Návštěva nejznámějšího madridského trhu El Rastro 

původní cena 15 990 Kč      

cena po slevě 13 990 Kč 

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Madrid - Paha,  1x  kabinové zavazadlo/os.  dle podmínek dané letecké 

společnosti, transfer letiště - hotel - letiště, 3x ubytování v hotelu nebo ubytování hotelového typu 2 – 3* se snídaní, 

případná turistická taxa, průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK. 

 

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 2500 Kč/pobyt, komplexní cestovní pojištění včetně storna za 

144 Kč/pobyt, jízdné hromadnou dopravou, individuální vstupné do památek. 

 

Předběžné ceny jízdného a vstupného: Jízdné metrem  1,5 euro/jízdenka, muzeum El Prado 15 euro, muzeum 

Thyssen - Bornemisza 13 euro, muzeum královny Sofie  (s Guernicou od Pabla Picassa) 8 euro, Královský palác 12 

euro, jízdenka do Segovie a zpět  cca 11,50 euro, zámek Segovie 5,5 euro nebo  zámek Segovia + věž 8 euro, Faro 

de Moncloa 3 euro. 

 

 

Reklamní leták – Kompletní informace na www.grandtravel.cz 
Grand Travel, s.r.o. tel.: 517371868,517330490  
www.grandtravel.cz, info@grandtravel.cz 

http://www.grandtravel.cz/

