
ŠPANĚLSKO
       Oropesa del Mar, Costa del Azahar       

AKCE 55+   AKCE 55+   AKCE 55+   AKCE 55+   AKCE 55+
OROPESA – malebné, typické španělské městečko OROPESA DEL MAR
leží  cca 90km nad VALENCIÍ,  250km pod BARCELONOU, na „Pobřeží
pomerančovníkového  květu“  (Costa  del  Azahar),  přímo  naproti
MALLORCE. Má starou historickou část se zbytky starého hradu, ale
také moderní turistickou část u moře. Je zde aréna a rozsáhlá tržnice,
velké  množství  restaurací,  diskoték,  obchodů  a  různých  služeb  a
atrakcí. Má dvě krásné písčité pláže, s pozvolným vstupem do moře.
Mezi nimi je část pobřeží skalnatá (vhodná k potápění a rybolovu). 

Ubytování:  v moderních, plně zařízených apartmánech Playa Paráda,
Palmavera  nebo v  hotelu  Ancla.  K  dispozici  jsou  APT Paráda 4/6  -
dvouložnicové. APT 4/6 má 2x dvoulůžkovou ložnici, obytnou kuchyň s
1 až 2 přistýlkami na gauči  a sociální  zařízení  (sprcha + WC). V APT
nejsou věci osobní a hygienické potřeby, mycí a úklidové prostředky,
žehlička,  zápalky.  Povlečení  je  v ceně.  Úklid  provádí  účastníci  sami.

Hotel Ancla – ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 

Termíny v měsících duben, květen, říjen 2017

Obsazení ubytování
Hotel ANCLA
 2-4L pokoje

APT PLAYA PARADA, PALMAVERA
APT 2/4, 3/5, 4/6 osob

S polopenzí S plnou penzí S polopenzí S plnou penzí

Řádné lůžko 7980 8490 7790 8290

1. přistýlka v APT 7090 7690 6990 7590

2. přistýlka v APT 6690 6980 6490 6790

Jednolůžkový pokoj .+1500 .+1700 .+1400 .+1600

Cena  obsahuje:  dopravu,  7x  ubytování,  7x  polopenze  nebo  plná  penze,
lůžkoviny, počáteční úklid, pojištění CK proti úpadku.

Pojištění:  léčebné  výlohy,  storno  zájezdu  a  odpovědnost  za  škodu  lze  za
příplatek 29Kč/os./den, do 15 let = 19Kč/os./den. 

Doprava: zájezdovým autobusem, video,  teplé i  studené občerstvení.  Cesta
tam i zpět NONSTOP, pouze hygienické zastávky.

Stravování: polopenze  nebo  plná  penze  v  restauraci  hotelu  Ancla  formou
bufetu (jeden nápoj je v ceně menu). 

Svátky (orientačně):  23.9. - 8.10. velké místní slavnosti, bohatý program.

Výlety (orientačně): Valencie, Castellón + Benicasim (karmelitánský klášter +
likérka s velkou ochutnávkou),  Aquarama -  zábavní  vodní  park (v provozu od 17.6.  -  9.9.),  Peniscola  -  historické město
s papežským hradem, exkurze do výrobny turonů (čokoláda) s ochutnávkou a možností nákupu, exkurze na ekofarmu … 

Platí pro skupiny minimálně 40 platících osob.

Možnost domluvy doplňkového progamu cestou tam i  zpět.


