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Navrhovaný program: 
 

1. den Večerní odlet z Prahy do Málagy, transfer, ubytování, nocleh   
Odlet z Prahy se společností Smartwings 18:05 – 21:30, přímý let 3 hod  
25 min, transfer na hotel, ubytování, nocleh.  
  

2. den: Sevilla aneb po hlavě do temperamentní Andalusie 
 Hlavního města celé provincie Andalusie, představující typickou kulturu, 

architekturu, zábavu, domov flamenca a býčích zápasů, Carmen i Dona 
Juana. Památky UNESCO – katedrála s hrobkou Kryštofa Kolumba a zvonicí 
Giralda, Indický archiv, maurský palác Alcázar – jeden z nejkrásnějších 
paláců Španělska, zahrál svou roli i sérii Hra o trůny, Indický archiv. Plaza 
de Espaňa, nábřeží řeky Guadalquivir, strážní věž Torre de Oro. Maurské 
období, mořeplavba a zlatý věk obchodu s nově objeveným kontinentem 
budeme rozpoznávat na každém kroku. Malá ochutnávka zde: 
www.youtube.com/watch 

 
3. den: Marbella, odpočinkový den u moře 
 Síly načerpáme volnějším dnem u moře, ale i v místě našeho ubytování je 

co objevovat. Marbella je proslulým turistickým letoviskem na pobřeží Costa 
del Sol (Pobřeží Slunce). Projdeme si promenádu, park s 10 ikonickými 
sochami Salvadora Dalího, užijeme si pláží, obchůdků, čerstvých plodů 
moře a typické atmosféry.   

 
4. den  Celodenní výlet Granada  
 Kosmopolitní perla Andalusie ukrytá ve vnitrozemí 60 km od pobřeží,  

na dosah nepřehlédnutelným vrcholkům pohoří Sierra Nevada (nejvyšší 
Mulhacén 3.479 m n.m.), často dotvářejícím neopakovatelný pohled díky 
svým zasněženým vrcholkům. Centrum obchodu, umění a vědy v době 
nezávislého muslimského emirátu do roku 1492, město připomínající 
orientální pohádku, město snů. UNESCO památky – rozsáhlá palácová 
pevnost Alhambra = královský palác Nazaríes, skvostný park Generalife, 
pevnost Alcazaba, dále stará arabská čtvrť Albaicín. Cikánská čtvrť 
Sakromonte, řada křesťanských památek. Dle mnohých nejkrásnější město 
na světě, město snů.     

 
5. den:  Caminito del Rey + Ronda 
 Caminito del Rey – velká zajímavost, cca 1 hod jízdy busem, slavná skalní 

stezka, dříve jedna z nejnebezpečnějších cest na světě, dnes velmi 
zabezpečená turistická atrakce. 7,7 km úsek – chodník, přilepený vysoko  
na skále v kaňonu střídající se s běžnou turistickou cestou uprostřed divoké 
přírody. Stezka je jednosměrná, návrat zpět na výchozí místo místním 
kyvadlovým busem. Více info pro představu zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=cBq0rpdHNJw. Dále cca 1 hod přejezd 
Ronda – slavné andaluské historické město rozdělené skalní roklí více jak 
100 m hlubokou, s mostem z 18. stol., které proslavil i Hemingway.  

 
6. den Celodenní výlet Gibraltar aneb  
 Gibraltarská skála – 423 m vysoká špička poloostrova v provincii Cádiz byla 

vždy a je dodnes obestřena tajemstvím. A hrála vždy klíčovou roli v době 
mořeplaveckých objevů a zejména pak strategických bitev. Nalezneme zde 
vojenské opevnění, systém podzemních chodeb z konce 18. stol., vojenská 
děla nevídaných rozměrů, daňový ráj, gibraltarskou libru podobnou té 
britské, leč hrdou a svébytnou. A také opice. Jedinou kolonii opic v Evropě, 
o kterých se říká, že Gibraltaru vládnou. V každém případě se jedná  
o exotický cípek Středomoří uprostřed Španělska pod vládou Britů  
a zajímavý návštěvní cíl. Nás čeká zpáteční cesta lanovkou na vrchol skály, 
opičky a prohlídka města. 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9-PCsRiv6Us
https://www.youtube.com/watch?v=cBq0rpdHNJw


 

7. den: Relax, Málaga, noční odlet 
Snídaně, Relax. Po poledni opustíme hotel a vydáme se do Málagy. Bylo by 
hříchem vynechat toto živé přístavní a univerzitní město, plné nejenom 
historických skvostů. Cenné je zejména staré město s katedrálou – La 
Manquitou, jednorukou, neboť jedna z věží zůstala nedokončená. Ale také 
tržnice, maurský hrad Alcazaba, přístav, nekonečné pláže podél rybářských 
čtvrtí, býčí aréna či Picassovo muzeum. Malá ochutnávka zde: 
www.youtube.com/watch. Užijeme si zde podvečerní atmosféru a večerní 
linkou odletíme do Prahy: 22:15 – 01:30 následující den, 3 hod 15 min 
přímý let.   
 

8. den: Přílet Praha 
 Přílet do Prahy na letiště Václava Havla v 01:30 hod. Plná hlava dojmů  

a nechuť návratu do reality 😊. 
 

Změna programu vyhrazena vzhledem k počasí a místním podmínkám. 
 

Destinace: 
 

Andalusie – to je slunce a moře, pobřeží Costa del Sol, býčí zápasy a flamenco, maurská historie 
a okázalost. Arabskou kulturu nelze nevnímat, stejně jako půvabné bílé vesnice v horách, 
kostely a katedrály nevídaných rozměrů a typický španělský životní styl. Oblast nejbližší Africe. 
Však také si i opičku na Gibraltaru (ne)pohladíme, a potkáme se zde s hrdostí britské državy, 
její historií a zejména přírodní stránkou tohoto exotického cípku. A také s anomálií v podobě 
letiště, přes které vede seriózní a jediná přístupová silnice. Nevynecháme ani symboly Andalusie 
– hlavní město Sevillu a orientální perlu Granadu, Málagu jako rodiště Picassa a perličku 
v podobě skalní stezky Caminito del Rey. Prostor dostane pochopitelně i relax u moře, ostatně 
koupání bude možné každý jeden den.   
 
Počasí v říjnu 

 
 Počasí v Andalusii nabízí středomořské klima s velmi horkým létem a mírnou zimou, obecně 

patří oblast mezi nejteplejší a zároveň nejstabilnější v Evropě. Cíleně volíme měsíc říjen, kdy 
se velmi horké léto mění v pro nás přijatelnou část sezony – můžeme se těšit  
na denní teploty kolem 25 °C a teplotu vody kolem 21° C.  

 
Ubytování a strava: 
 
6x ubytování v hotelu se snídaní, 2lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením.    
 
Personální zabezpečení: 
 
1x průvodce CK Rubikon znalý prostředí. Pedagogický doprovod dle počtu studentů –  
viz níže. 
 
Termín: 
 

• 14.-21.10.2019  
• Prozatím pracujeme s výše uvedeným termínem. Podle počtu přihlášených studentů 

s uhrazenou zálohou a aktuálně dostupných letenek s danou leteckou společností může 
pro udržení ceny letenky dojít k posunu termínu, lety jsou operovány v obou směrech 
každý den. Datum a cena letenky budou definitivně stanoveny po ujasnění počtu 
účastníků, kdy lze učinit závaznou skupinovou rezervaci.  

 
Letecké spojení: 
 
Společnost Smartwings – pro danou destinaci nejlepší volba, přímé spojení každý den. V dané 
období a při odletu z Prahy již není třeba obav o nedostatek letadel, který musí airlines vyřešit 
do své top letní sezóny. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EUsZAnqR9Ak


 
14/10 QS 1152  Praha – Málaga  18:05 21:30 
20/10 QS1153  Málaga – Praha  22:15 01:30 (+1) 
Pozor – přílet Praha až v pondělí 21.10. v 01:30 na Letiště Václava Havla. 
 

   
Cena pro 26 a více platících:   22.200 Kč    
Cena pro 20–25 platících:   23.000 Kč    
Cena pro 16–19 platících:   24.000 Kč    
Cena pro 12–15 platících:   27.000 Kč    
 
Počet pedagogů v ceně:    1 při počtu 12-15 studentů 

2 při počtu 16-25 studentů 
3 při počtu 26 a více studentů 

      

 
Cena zájezdu je kalkulována na základě dostupných cen mezinárodní letenky v době 
zveřejnění akce. V rámci skupinové rezervace budeme mít garantovánu cenu sedadla (fare), 
letištní taxy jako druhá (menší část) ceny letenky se obměňují v řádech korun každý den dle 
aktuálního kurzu usd, resp. eur/czk a jejich finální hodnota je známa až v momentu vystavení 
letenky. Pokud by mělo dojít v období mezi naceněním, rezervací a vystavením letenky (VI/2019 
– X/2019) k zásadnímu navýšení ceny, bude toto navýšení doúčtováno k ceně zájezdu.  
O aktuální ceně vás samozřejmě vždy předem informujeme. Podstatná je vždy co nejdřívější 
skupinová rezervace, která zafixuje cenu sedadla, taxy tvoří vždy menší cenu letenky a jejich 
navyšování, pokud vůbec, bývá spíše „kosmetické".  
 
Cena zahrnuje: 
 
Skupinovou letenku Praha – Málaga a zpět se společností Smartwings – zahrnuje zavazadlo 
k odbavení 1x 23 kg + běžné kabinové 1x 8 kg rozměry max. 56x45x25 cm (letenka do ceny 
6.100 Kč/os.). Ubytování v hotelu se snídaní 6x. Pronájem autobusu na místě: transfery letiště – 
hotel a zpět, každodenní výlety (s výjimkou relaxačního dne u moře). Českého průvodce  
po celou dobu zájezdu (1-2 dle velikosti skupiny), počet pedagogů dle počtu studentů –  
viz výše. Zákonné pojištění ck proti insolvenci. 
    
Cena nezahrnuje:   
 

• Vstupné do památek zařazených do společného programu v celkové výši 
1.300 Kč/os. = katedrála v Seville, zpáteční lanovka na Gibraltar, stezka Caminito  
del Rey, palác Alhambra v Granadě. 

• Komplexní cestovní pojištění v ceně 288 Kč/os. resp. 200 Kč/os. (do 14,99 
let), jedná se o pojištění 13 rizik vč. zavazadel, dokladů atp. a to vč. případného zrušení 
zájezdu (storna) ze zdravotních důvodů (Union pojišťovna).  

 
Nápoje a stravu mimo snídaní (stravovat se lze během pobytu snadno a často též levně  
ve vlastní režii). Další příp. fakultativní vstupy a výdaje (dárky atp.). Doplatek v případě 
požadavku na jednolůžkový pokoj. 
 
Pozn.: V případě, že by se někdo ze studentů nechtěl účastnit výletu na skalní stezku Caminito 
del Rey (z důvodu závratí, strachu z výšek) lze zůstat v místě ubytování u moře s individuálním 
programem. Cena se v tomto případě sníží o 280 Kč/os. = vstupné na stezku.    
 
 

V případě zájmu je třeba uhradit zálohu 8.000 Kč/os. do pátku 21.06.2019. 
Podle počtu přihlášených bude učiněna závazná rezervace letenek, 

a tím zafixován jejich cenový tarif, což bez specifikace počtu cestujících nelze. 
------------------------------- 

Před odletem – přelom září/říjen - se uskuteční informační schůzka  
pro rodiče přihlášených studentů. Termín bude upřesněn. 

 

 



 

Stornopodmínky pro přihlášené účastníky jsou následující: 

 
od úhrady zálohy do 14/8 vč.:   30% celkové ceny zájezdu 
15/8 - 3/9:                                   50% celkové ceny zájezdu 
4/9 - 5/10:                                   80% celkové ceny zájezdu 
6/10 až do odletu:                      100% celkové ceny zájezdu 

 

Stornopoplatek je účastník povinen uhradit cestovní kanceláři jako náhradu již vynaložených nákladů 
v případě zrušení své účasti v definovaných termínech. V případě zdravotních důvodů neúčasti vrací 
pojišťovna až 80% stornopoplatku účastníkovi zpět (pří doložení lékařských zpráv) – viz podrobné 
podmínky cestovního pojištění v příloze.   

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

        

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 


