léto 2019

COSTA DE ALMERÍA
ráj na jihovýchodě Španělska
Costa de Almería se nachází v jihošpanělské Andalusii a každoročně láká mnoho turistů na své
krásné, dlouhé pláže oceněné Modrou vlajkou
za čistotu vody, ale také na krásné počasí, které
zde panuje 315 dní z celého roku. Ovšem nejsou
zde jen pláže a moře, ale také mnoho památek
a míst, které zajisté stojí za návštěvu. Dalším

lákadlem je vyhlášená španělská kuchyně. Naše
hotely naleznete v oblasti Roquetas de Mar. Tato
původem rybářská vesnička se během několika
let stala vyhledávanou oblastí. Tato oblast je díky
krásným plážím s pozvolným vstupem do moře
vyhledávaná především rodinami s dětmi a seniory. V této části Almeríe je také velká koncen-

trace restaurací, obchůdků a barů. Dále zde
naleznete i vodní park Mariopark, kde je řada
toboganů a bazénů. Costa de Almería je tedy
jedinečná destinace, která Vám nabízí možnost
krásného koupání, velkou nabídku sportovních
aktivit a úžasných památek. Neváhejte a vydejte
se s námi poznat tento kout jižního Španělska.
Průměrná teplota
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

zdarma 800 707 111 | www.qualitytours.cz

22°
26°
28°
28°
27°
23°

19°
21°
24°
25°
23°
21°

SLEVY | AKCE |
1. Slevy za včasný nákup až 23%
Při rezervaci do 30. 11. 2018 slevy až 23% ze standardní ceny
Při rezervaci do 31. 12. 2018 slevy až 21% ze standardní ceny
Při rezervaci do 31. 01. 2019 slevy až 18% ze standardní ceny
Při rezervaci do 28. 02. 2019 slevy až 15% ze standardní ceny

4. Záloha 1 500 Kč
Při rezervaci do 30. 11. 2018 záloha pouze 1 500 Kč, doplatek do 50% do 15.
2. 2019 a zbytek 30 dní před odletem.

2. Dítě pobyt ZDARMA
Jedno dítě (splňující věkové podmínky, ubytované na první přistýlce se dvěma
dospělými) má ubytování a stravování zcela ZDARMA a přitom další osoby
ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný nákup!
3. Zájezdy pro seniory 55+
Speciální ceny ve vybraných termínech viz níže - nejsou časově omezené!
Termíny
2019

Best Roquetas 4*
polopenze

Best Sabinal 4*
polopenze

Roc Golf Trinidad 4*
all inclusive

30.05. - 06.06.
02.06. - 09.06.
06.06. - 13.06.
09.06. - 16.06.
13.06. - 20.06.
16.06. - 23.06.
19.09. - 26.09.
22.09. - 29.09.
26.09. - 03.10.
29.09. - 06.10.

13 990,14 490,15 490,15 990,16 490,16 990,16 990,16 790,15 490,14 490,-

13 790,14 990,15 990,16 490,16 990,17 490,17 990,17 490,16 490,15 990,-

20 890,20 990,21 490,21 790,21 990,22 190,21 490,20 990,18 990,17 490,-

upozornění:
Slevy a akce nelze sčítat ani kombinovat. Ceny jsou platné do vyprodání
kapacit.
Důležité informace:
• Všechny ceny v tomto katalogu jsou uvedeny za osobu v Kč a včetně 21%
DPH, není-li uvedeno jinak.
• Quality Tours nenese odpovědnost za případné tiskové chyby, které se mohou v tomto katalogu vyskytnout.
• Některé hotelové služby uváděné v popisu u hotelů mohou být na místě zpoplatněny.
• Některé údaje uvedené v tomto katalogu mohou být dodatečně aktualizovány či změněny. V případě změny platí vždy údaje uvedené v konkrétní
smlouvě o zájezdu.
„Cena od“ ve žlutém rámečku u jednotlivých hotelů znamená vždy nejnižší cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín, typ pokoje a variantu
stravy) po odečtení slevy za včasný nákup platnou při zakoupení zájezdu
do 30.11.2018. Po tomto datu nebo při vyprodání kapacit již nemusí být
uvedená cena aktuální.

nabídka výletů
Almería – prohlídka města
Odjezd autobusem do Almeríe, kde budete moci vidět
nejvýznamnější památky tohoto nádherného města.
Navštívíme starobylý hrad La Alcazaba a arabskou
pevnost z 10. století, kde lze vidět impozantní pohledy
na město, přístav a všechny zátoky. Cesta dále bude
pokračovat starým městem na hlavní náměstí Plaza
vieja, kde se nachází radnice a nádherná katedrála.
Poté bude k dispozici volný čas na ochutnávku nejlepšího andaluského tapas a nákupy v centru města.

Granada
Odjezd od hotelu s průvodcem k rozhledně San
Cristobal v maurské čtvrti Albaicin. Odtud se Vám
naskytne krásný výhled na Alhambru, která se tyčí
ve stínu hor Sierra Nevada. Poté přejedeme do centra města, kde se vydáme na pěší túru, kde uvidíme
katedrálu, královskou kapli, velký bazar a židovskou
čtvrť. Dále budeme pokračovat procházkou podél
řeky Darro, kde si vychutnáte opět krásné pohledy
na Alhambru a její zahrady.

Mojacar a návštěva pouličního trhu
Využijte tuto jedinečnou nabídku a navštivte místní pouliční trh v Mojacaru. Projdeme se labyrintem
místních uliček, kde nás čeká krásná procházka kolem krámků s mnoha druhy zboží a přes malebná náměstí s fontánami. Dojdeme také na místa, kde jsou
krásné výhledy na moře. Není snad lepší způsob, jak
poznat život místních obyvatel než na místním trhu.
Zažijete atmosféru, kde si mísí mnoho různých vůní
a zvuků, jako například vůně čerstvě natrhaného ovoce či zeleniny, nebo z moře vytažených ryb.
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Výlet do parku Parque Oasys
Odjezd do pouště Tabernas, kde navštívíte tematický
park Parque Oasys (dříve nazývaný Mini Hollywood).
Zde si užijete skvěle strávený den a navštívíte místní
salon, kancelář šerifa, banku a také Animal Park,
kde je k vidění mnoho různých zvířat, bazén, nebo
je zde možnost návštěvy restaurace v místním parku. Každý den se zde konají představení na různá
témata, jako například Život na Divokém západě či
představení Bankovní loupež. Tento výlet slibuje nezapomenutelný zážitek pro všechny věkové skupiny.
V odpoledních hodinách návrat do hotelu.

Přírodní park Cabo de Gata lodí
Na tomto lodním výletě navštívíte úchvatný park Cabo
de Gata – Níjar na jihovýchodě Španělska. Park je jedním z posledních klenotů tohoto pobřeží. Po cestě se
podíváte na pláž Playa de los Muertos, kde jsou křišťálově čisté vody a různé skalní útvary. Pokračovat budeme k majáku Mesa Roldána, pláži Cala Arena a Cala
Orange. Zastávka na oběd či nákupy v okolí Playa de
Agua Amarga. Další cesta bude pokračovat k Oceanic
Posidonius, kde bude možné vidět delfíny a další mořské živočichy. Oběd není zahrnutý v ceně zájezdu.

|
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jihovýchodní Španělsko | COSTA DE ALMERÍA |

od 17.490 Kč*

• Dítě do 12 let pobyt ZDARMA*

nabídka aktuálních cen na www.qualitytours.cz

• ZÁJEZD pro seniory 55+ *

ALL

* více na str. 2
all inclusive

bazén

wi-fi

pláž
u hotelu

ROC GOLF TRINIDAD 4* | ROQUETAS DE MAR |
Zájezdy:

8 / 15 dní

Stravování:

All inclusive

poloha
Tento kvalitní a výborně vybavený hotelový komplex
se nachází v oblíbené oblasti Roquetas de Mar.
Od krásné, široké pláže je oddělen pouze pobřežní
promenádou s mnoha obchůdky, bary a restauracemi. Z hotelu je možnost přímého vstupu na pláž.
Nedaleko hotelu najdete také menší supermarket
a autobusovou zastávku. Letiště je od hotelu vzdáleno cca 40 km. Tento hotelový komplex je vhodný
na rodinnou dovolenou s dětmi.

STRAVOVÁNÍ
V all inclusive je zahrnuta plná penze formou švédských stolů, místní nealkoholické a alkoholické nápoje, zmrzlina pro děti, káva a snack.

PLÁŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu. Za poplatek si lze půjčit lehátka a slunečníky. Pláž je
vhodná i pro děti.

VYBAVENÍ HOTELU
V hotelu se nachází vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, výtahy, bar u recepce i u bazénu,
dětské hřiště, miniclub, WI – FI a internet (za poplatek), 2 bazény s lehátky a slunečníky zdarma,
terasa, úschovna zavazadel, dětský bazén s vodními atrakcemi, stolní tenis, billiard, herna a tenisový
kurt (za poplatek), úschovna zavazadel, animační
programy pro dospělé i děti.
VYBAVENÍ POKOJE
Hezky vybavené pokoje s vlastním sociálním zařízením a s možností až dvou přistýlek pro děti disponují
klimatizací, telefonem, fénem, satelitní TV, trezorem
a ledničkou (za poplatek) a balkonem či terasou
s výhledem na moře, bazén či okolí.

800 707 111 - ZDARMA
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jihovýchodní Španělsko | COSTA DE ALMERÍA |

od 13.990 Kč*

• Dítě do 12 let pobyt ZDARMA*

nabídka aktuálních cen na www.qualitytours.cz

• ZÁJEZD pro seniory 55+ *

ALL

* více na str. 2
pOLOpenze

all inclusive

bazén

wi-fi

pláž
u hotelu

HOTEL BEST ROQUETAS 4* | ROQUETAS DE MAR |
Zájezdy:

8 / 15 dní

Stravování:

poloha
Tento krásný a kvalitně vybavený hotel se nachází
u nábřeží Roquetas de Mar, vedle dlouhé pobřežní promenády. Nachází se pouhých 5 km od centra
města Roquetas a 45 minut jízdy od centra města
Almería a letiště. V okolí hotelu se nachází restaurace, bary a supermarket.

Polopenze / All inclusive
STRAVOVÁNÍ
Možnost polopenze či all inclusive. Polopenze obsahuje snídani a večeři. All inclusive obsahuje plnou
penzi včetně nealkoholických a místních alkoholických nápojů, zmrzlinu, kávu a snack.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, bar, hotelová restaurace, miniclub,
obchod se suvenýry, Wi – Fi v recepci zdarma (30
minut denně), internet (za poplatek), kadeřnictví,
bazén s jacuzzi a dětský bazén se skluzavkami,
směnárna, animační programy, dětské hřiště, stolní
tenis, billiard, minigolf (za poplatek).
VYBAVENÍ POKOJE
Hezké pokoje s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací,
fénem, TV, telefonem, minibarem (za příplatek), trezorem (za příplatek), terasou nebo balkonem s bočním výhledem na moře, na bazén nebo do okolí.
V hotelu jsou možné rodinné apartmány až pro 4
osoby s oddělenou ložnicí, obývacím pokojem, kuchyňským koutem s lednicí, klimatizací a balkonem
nebo terasou.
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PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem (místy přechází v kamínky) s pozvolným vstupem do moře je od hotelu oddělena pouze pobřežní promenádou. Pláž je
vhodná pro děti. Lehátka a slunečníky za poplatek.

jihovýchodní Španělsko | COSTA DE ALMERÍA |

od 13.790 Kč*

• Dítě do 13 let pobyt ZDARMA**

nabídka aktuálních cen na www.qualitytours.cz

• ZÁJEZD pro seniory 55+ *

* více na str. 2
** odlety do 20.6. a od 8.9.

ALL

pOLOpenze

all inclusive

bazén

wi-fi

pláž
u hotelu

BEST SABINAL 4* | ROQUETAS DE MAR |
Zájezdy:

8 dní

Stravování:

Polopenze / All inclusive

poloha
Tento krásný hotel prošel v roce 2017 částečnou
rekonstrukcí. Nachází se přímo u nádherné pláže
v centru města Roquetas de Mar. Přímo u hotelu je krásná pobřežní promenáda, která je ideální
na večerní procházky. Vedle hotelu je autobusová
zastávka a také zábavní park pro děti. Letiště je
od hotelu vzdáleno cca 40 km. Hotel je ideální pro
rodinnou dovolenou, jelikož nabízí veškeré potřebné zázemí.

STRAVOVÁNÍ
Možnost polopenze či all inclusive. Polopenze obsahuje snídani a večeři formou bufetu. All inclusive zahrnuje plnou penzi včetně nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby, zmrzlinu, kávu a snack.

PLÁŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu. Za poplatek si lze půjčit lehátka a slunečníky. Pláž je
vhodná i pro děti.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s nonstop recepcí, restaurace, výtahy,
bar v lobby a u bazénu, Wi – Fi zdarma v celém hotelu, bazén, dětský bazén s vodními atrakcemi a skluzavkami, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, SPA
– sauna, jacuzzi, masáže (vše za příplatek), posilovna,
stolní tenis, kulečník (vše za poplatek) úschovna zavazadel, parkoviště, animační programy pro dospělé
i děti a v hlavní sezóně miniklub pro děti.
VYBAVENÍ POKOJE
Hezké dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, vysoušečem vlasů, telefonem, klimatizací, SAT TV, mini barem, trezorem (za poplatek),
balkonem nebo terasou. Za příplatek možnost pokoje s výhledem na moře a na bazén (na vyžádání).
Pokoje jsou bez možnosti přistýlky, k dispozici jsou
pouze dvě široká lůžka pro 2 - 4 osoby.

800 707 111 - ZDARMA
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jihovýchodní Španělsko | COSTA DE ALMERÍA |

od 14.290 Kč*
nabídka aktuálních cen na www.qualitytours.cz

ALL

* více na str. 2
pOLOpenze

all inclusive

bazén

wi-fi

pláž
u hotelu

HOTEL PLAYADULCE 4* | AGUADULCE |
Zájezdy:

8 / 15 dní

Stravování:

poloha
Tento krásný a kvalitně vybavený hotel se nachází
přímo u krásné, písečné pláže, která je od hotelu
oddělena pouze pobřežní promenádou a nefrekventovanou silnicí. Promenáda vede od klidnějšího letoviska Aguadulce až do střediska Roquetas
de Mar, které je vzdáleno cca 10 km. V okolí hotelu se nacházejí bary, restaurace, přístav a další
nákupní možnosti. Hotel je vhodný na rodinnou
dovolenou.

Polopenze / All inclusive
STRAVOVÁNÍ
Možnost polopenze či all inclusive. Polopenze obsahuje snídani a večeři. All inclusive obsahuje plnou
penzi včetně nealkoholických a místních alkoholických nápojů, zmrzlinu, kávu a snack.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel je vybaven nonstop recepcí, výtahem, hotelovou restaurací, barem u recepce a u bazénu, Wi –Fi
v recepci zdarma (60 minut denně), internet (za poplatek), obchod se suvenýry, úschovna zavazadel,
dětské hřiště a miniclub, terasa na slunění s lehátky
a slunečníky, bazén, dětský bazén se skluzavkami a tobogány, stolní tenis, minigolf, tenisový kurt
(za příplatek), animační programy. Nedaleko hotelu
se nachází golfové hřiště.
VYBAVENÍ POKOJE
Hezké pokoje s možností až dvou dětí na společném
dvojlůžku jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací, fénem, TV, telefonem, minibarem
(za příplatek), trezorem (za příplatek), terasou nebo
balkonem s výhledem do zahrady nebo do okolí.
Za příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na moře.
V pokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2 – 4
osoby, přistýlka zde není možná.
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PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem (místy přechází v kamínky) s pozvolným vstupem do moře je od hotelu
oddělena pouze pobřežní promenádou. Lehátka
a slunečníky za poplatek. Pláž je vhodná pro děti.

jihovýchodní Španělsko | COSTA DE ALMERÍA |

od 15.790 Kč*

• Dítě do 12 let pobyt
s polopenzí zdarma*

nabídka aktuálních cen na www.qualitytours.cz

ALL

* více na str. 2
polopenze

all inclusive

bazén

wi-fi

OHTELS FENIX FAMILY 4* | ROQUETAS DE MAR |
Zájezdy:

8 dní

Stravování:

Polopenze / All inclusive

poloha
Hotel se nachází v klidnější častí Roqeutas de Mar
nedaleko pláže a pobřežní promenády. Díky krásnému okolí a dlouhé písečné pláži je ideální na strávení krásné dovolené. V blízkosti hotelu se nacházejí
restaurace, bary a různé obchody. V těsné blízkosti
hotelu se také nachází golfové hřiště. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi.

STRAVOVÁNÍ
Možnost polopenze či all inclusive. Polopenze obsahuje snídani a večeři. All inclusive obsahuje plnou
penzi včetně nealkoholických a místních alkoholických nápojů, zmrzlinu, kávu a snack.

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem (místy přechází v kamínky) s pozvolným vstupem do moře se nachází
cca 5 min. chůze od hotelu. Lehátka a slunečníky
za poplatek. Pláž je vhodná pro děti.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar u recepce a u bazénu, kavárna, miniclub, Wi- Fi v celém
hotelu zdarma, dva venkovní bazény, parkoviště,
prádelna, dětské hřiště, billiard, herna, tenisový
a volejbalový kurt, animační programy.
VYBAVENÍ POKOJE
Pokoje s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, fénem, klimatizací,
satelitní TV, telefonem, trezorem (za poplatek) balkonem s výhledem na bazén. Dětské postýlky jsou
k dispozici na vyžádání. V každém pokoji je k dispozici bezplatné Wi-Fi. Prostornější studia s možností
až dvou přistýlek pro děti, s kuchyňským koutem
a s balkonem (za příplatek).

800 707 111 - ZDARMA
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jihovýchodní Španělsko | COSTA DE ALMERÍA |

od 21.890 Kč*
nabídka aktuálních cen na www.qualitytours.cz

• Dítě do 6 let pobyt ZDARMA*

* více na str. 2

ALL

all inclusive

bazén

wi-fi

pláž
u hotelu

HOTEL PROTUR ROQUETAS 5* | ROQUETAS DE MAR |
Zájezdy:

8 / 15 dní

Stravování:

poloha
Tento krásný 5* hotel se nachází přímo na pláži
v oblasti Roquetas de Mar. Okolí hotelu je vybaveno
mnoha restauracemi, bary a obchody. Přímo u hotelu se nachází krásná pobřežní promenáda, která je
ideální na procházky či jízdy na kole. Hotel je ideální
pro rodiny s dětmi či páry.

All inclusive
STRAVOVÁNÍ
Program All inclusive obsahuje plnou penzi, nealkoholické a místní alkoholické nápoje, zmrzlinu, kávu
a snack.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtahy, bar u recepce i bazénu, tematické restaurace, Wi – Fi zdarma, internet (za příplatek), venkovní bazén, vnitřní vyhřívaný
bazén, sluneční terasa a sauna, posilovna, stolní
tenis, dětské hřiště, SPA – sauna, jacuzzi a masáže
(za poplatek), prádelna, autopůjčovna, dětský mini
klub, vodní park pro děti. Hotel tvoří dvě budovy
s pokoji, uprostřed se nachází velká terasa s bazény
a s lehátky zdarma.
VYBAVENÍ POKOJE
Krásné moderní pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, telefonem, klimatizací,
SAT TV, trezorem, minibarem (za příplatek), varnou konvicí, balkonem nebo terasou s výhledem
na moře, bazén či okolí hotelu.
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Pláž
Krásná pláž s hrubozrnným pískem a pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. Pláž je vhodná
pro děti.

