
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar Menor pro seniory 55+ 
Španělsko - La Manga 

JARO A PODZIM 2020 

29.05. - 08.06.   17 290,- (10) *  

08.06. - 15.06.    16 290,- 

15.06. - 22.06.    17 290,- 

22.06. - 29.06.    18 490,-  
 

24.08. - 03.09.             22 490,- (10)* 

27.08. - 03.09.   17 490,-* 

28.08. - 07.09.             22 490,- (10)* 

31.08. - 10.09.             23 490,- (10) 

03.09. - 10.09.    17 990,- 

03.09. - 14.09.    22 490,- (11) 

07.09. - 17.09.                    22 490,- (10) 

10.09. - 17.09.    16 990,-     

10.09. - 21.09.             21 990,- (11) 

14.09. - 24.09.    20 090,- (10) 

17.09. - 24.09.    16 290,-   

17.09. - 28.09.             20 090,- (11) 

21.09. - 01.10.             19 990,- (10) 

24.09. - 01.10.    15 490,- 

24.09. - 05.10.    17 990,- (11)* 

28.09. - 08.10.             17 990,- (10)* 

01.10. - 08.10.  14 690,-* 

01.10. - 12.10.             16 990,- (11)* 
 

*Lety 29/5, 24/8, 27/8, 28/8, 5/10, 8/10, 12/10 bodu operovány do/z 
Murcie nebo Valencie 

 

Cena zahrnuje: 

 Zpáteční letenka Praha – Murcia – Praha vč. všech 
poplatků  

 Transfer letiště – hotel – letiště 

 7 či 10/11 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

 Polopenze formou švédských stolů včetně 0,35l vody a 0,2l 
vína k večeři 

 2x pěší výlet  

 Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou dobu 
pobytu 

 Zákonné pojištění CK pro případ úpadku 
 

Cena nezahrnuje: 

 Fakultativní výlety a služby 

 Komplexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro 
případ storna zájezdu 

 

Příplatky: 

 jednolůžkový pokoj 3 500,-/7 nocí, 4 500,-/10 nocí,  
5 000,-/11nocí 

 

Slevy: 

 Sleva za 3. dospělou osobu v pokoji 500,-/7 nocí, 1 000,-
/10 nocí, 1 500,-/11 nocí 

 Sleva za dítě 2 – 9,99 let se 2 dospělými na pokoji 2 500,-/7 
nocí, 3 500,-/10 nocí, 4 000,-/11 nocí 

  

O Mar Menor 

 
 

Mar Menor je dosud málo známá laguna, která leží 
ve španělské provincii Murcia. Tato laguna, 
nazývána “Mrtvým mořem Evropy”, je zajímavá tím, 
že je od Středozemního moře oddělena jen úzkým 
pruhem pevniny zvaným La Manga neboli “rukáv”. 
Laguna je spojována s Mrtvým mořem kvůli velmi 
slané vodě, která je vhodná i pro neplavce, a 
ložiskům léčivého bahna. Díky výborným 
klimatickým podmínkám je zde možné koupání i 
během nejchladnějších měsíců v roce (teplota vody 
v laguně je cca o 5°C vyšší než teplota 
Středozemního moře). Příznivé klima působí na 
dýchací cesty a napomáhá léčit kožní onemocnění, 
bolavé klouby, revma a další onemocnění 
pohybového aparátu.  
Pokud hledáte zájezd, kde si odpočinete a zároveň 
uděláte i něco pro své zdraví, je tato destinace 
právě pro Vás! 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 





  Las Gaviotas | Los Delfines 4* 
|La Manga 

 HHHooottteeelll   LLLaaasss   GGGaaavvviiioootttaaasss   444***   

 

Poloha: Velmi hezký nově zrekonstruovaný hotel se 
nachází přímo v oblasti La Mangy. Vzdálenost 
hotelu od pláží obou moří je 50–200 metrů. V okolí 
hotelu se nachází množství restaurací, barů a 
autobusová zastávka. Pár zastávek od hotelu se 
nachází tzv. Jelení ostrov s ložiskem léčivého bahna. 
Centrum městečka La Manga je vzdáleno pouhý 
kilometr od hotelu. Jedno z nejstarších španělských 
měst – Cartagena, je od hotelu vzdáleno 25 km. Las 
Gaviotas 4* se nachází hned vedle Los Delfines 4* a 
oba hotely patří pod jeden hotelový řetězec 
Hotelania. 
 
Vybavení hotelu: recepce 24 h denně, restaurace, 
bar, sluneční terasa, wi-fi připojení, konferenční sál, 
výtah, trezor, úschovna zavazadel, venkovní bazén, 
lehátka u bazénu zdarma. 
 
Vybavení pokoje: pokoje s vlastním sociálním 
zařízením a balkonem, vysoušeč vlasů, satelitní TV, 
minilednička, klimatizace. 
Všechny pokoje situovány na mořskou stranu a 
téměř ze všech pokojů výhled na moře! 
 
Stravování: POLOPENZE formou švédských stolů vč. 
sklenice vody a vína k večeři. 
 
Pláž: cca 100 m od pláže Mar Menor a 100–200 m 
od pláže Středozemního moře. Plážový servis 
k zapůjčení u delegátky zdarma (vratná záloha). 

 

 

HHHooottteeelll   LLLooosss   DDDeeelllfffiiinnneeesss   444***   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poloha: Tento zajímavě koncipovaný hotel je 
vybudován na ideálním místě, ze kterého je velmi dobrý 
přístup k oběma mořím (cca 100–200 m od každého). V 
okolí se nachází velké množství nákupních možností, 
restaurací a barů. Pár zastávek od hotelu se nachází tzv. 
Jelení ostrov s ložiskem léčivého bahna. Jedno z 
nejstarších španělských měst – Cartagena, je od hotelu 
vzdáleno 25 km. Autobusová zastávka přímo u hotelu. V 
blízkosti hotelu místní komunikace. Los Delfines 4* se 
nachází hned vedle Las Gaviotas 4* a oba hotely patří 
pod jeden hotelový řetězec Hotelania. 
 
Vybavení hotelu: Recepce 24 hodin denně, výtah, 
restaurace, bar, bar u bazénu, venkovní bazén, sluneční 
terasa, lehátka u bazénu, úschovna zavazadel, wi-fi 
připojení.  
 
Vybavení pokoje: Pokoje s vlastním sociálním zařízením 
a balkonem, telefonem, satelitní TV a minilednicí, 
klimatizace. 
 
Stravování: POLOPENZE formou švédských stolů vč. 
sklenice vody a vína k večeři. 
 
Pláž: 100–150 m od pláže Mar Menor a 100–150 m od 
pláže Středozemního moře.  Plážový servis k zapůjčení 
u delegátky zdarma (vratná záloha). 
 

HOTEL PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI V ROCE 2018 

 

Ubytování zajištěno v jednom z výše uvedených hotelů. Název hotelu bude upřesněn cca 7 dní 
před odletem v pokynech na cestu. 

 
INFORMACE a REZERVACE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

QUALITY TOURS s.r.o., Myslíkova 174/23, 11000 Praha 1 a Mukařovská 1740/22, 10000 Praha 10, tel.: 00420 226259060-2                                                                                                                    
LINKA ZDARMA:  800 707 111, e-mail:  info@qualitytours.cz, rezervace@qualitytours.cz,                                                                                                                                                                                          

web: www.qualitytours.cz, www.cestovaniproseniory.cz 


