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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Termín Cena Odjezdové místo
14. - 21. 11. 2021 letecky 18 800 Kč Praha

Podmínky: S uzavřením cestovní smlouvy požadujeme úhradu 50 % ceny zájezdu. 
Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo postoupit 
smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit náklady za změnu. Od 22. 9. do 12. 10. 2021 činí 
odstupné 50 % ceny zájezdu. Při zrušení zájezdu od 13. 10. 2021 požadujeme odstupné 
ve výši 90 % ceny zájezdu. Pokyny k zájezdu účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. 
Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 10 účastníků 
do 21. 9. 2021. V takovém případě se zaplacená záloha vrací v plné výši. Přihlásit se je 
možné písemně emailem. Španělsko je zařazeno mezi země s velmi vysokým rizikem 
nákazy COVID-19. Před nástupem do letadla při cestě tam i návratu do ČR musí cestující 

vyplnit příjezdový formulář. Potvrzení o negativním testu nemusí předkládat osoby od 
14 dne po ukončení očkování nebo do 180 dne po prodělání nemoci. Ostatní osoby 
musí před nástupem do letadla předložit potvrzení o negativním testu, po návratu  
do ČR nastoupit do karantény a nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat PCR test. 
Případné změny protiepidemických opatření nemůže naše cestovní kancelář 
předvídat a tudíž nemůžeme za ně nést odpovědnost. Doporučujeme uzavřít cestovní 
pojištění UNION A30 Pandemic, které kryje náklady s karanténou v zahraničí.

1. den: sraz na letišti v Praze v 5:00 h, odlet do Malagy, 
transfer do hotelu, ubytování, informativní procházka
2. – 7. den: volný program s možností fakultativních 
výletů nebo golfu (golf nebo výlety se střídají po dnech)
8. den: po snídani transfer na letiště, 13:45 h přílet  
do Prahy
Fakultativní výlety
MALAGA — celodenní výlet příměstským vlakem  
na prohlídku hlavních památek (antický amfiteátr, 
maurská pevnost, katedrála, městský park, radnice, 
městské muzeum, přístav). Zájemci mohou navštívit 
rodný dům Pabla Picassa, pobočku pařížského Centre 
Pompidou de Malaga, botanickou nebo zoologickou 
zahradu. Jízdenka a komentovaná prohlídka 400 Kč.
ALHAMBRA — celodenní autobusový výlet do Granady 
s prohlídkou paláce Alhambra. Doprava, průvodce  
a vstupné cca 1 500 Kč
CORDOBA — celodenní výlet rychlovlakem AVE a prohlídka 
hlavních pamětihodností Alcazár, synagoga, katedrála, Velká 

mešita, kaple sv. Bartoloměje, arcibiskupský palác, ulička 
květin, Římský most). Jízdenka a prohlídka cca 1 500 Kč.
Golf
TORREQUEBRADA, MIJAS, MALAGA 
18 jamek cca 75 EUR, 9 jamek 55 EUR, buggy 35 EUR
Cena zahrnuje: zpáteční letenku v ekonomické třídě  
vč. zapsaného zavazadla 20 kg (s max. rozměry 81 x 119 x 119 
cm), transfer letiště-hotel-letiště, ubytování v dvojlůžkovém 
studiu nebo čtyřlůžkovém apartmá se snídaní, pobytovou 
taxu, doprovod CK
Cena nezahrnuje: stravování kromě snídaně, fakultativní 
výlety a golf, příp. vstupné, příplatek za jednolůžkový 
pokoj 7 000 Kč, cestovní pojištění UNION A30 Pandemic 
560 Kč, přeprava golf bagu 1 600 Kč
Doprava: přímou linkou z Prahy do Malagy v ekonomické 
třídě. Let trvá 3 h 15 min.
Ubytování: apartmánový hotel BAJONDILLO se nachází 
v zahradě s bazénem přímo na mořské promenádě. 
Ubytování nabízíme v dvojlůžkových studiích nebo 

čtyřlůžkových apartmá s balkonem, kuchyňským 
koutem, ledničkou, klimatizací, TV, trezorem  
a bezplatným wifi. V koupelně je WC, sprcha a fén  
na vlasy. Snídaně se podává v hotelové restauraci.
https://www.bajondillo.com/
Stravování: oběd a večeři si můžete připravit sami 
na pokoji. Kuchyňský kout je plně vybaven nádobím 
i úklidovými prostředky. V blízkosti hotelu je několik 
supermarketů. Kdo by raději navštívil restauraci, 
může využít hotelovou restauraci, která připravuje 
zvýhodněné denní menu o třech chodech (polévka, 
hlavní jídlo, zákusek) za 12,90 EUR. Hlavní jídlo  
se vybírá z dvou možností (ryba nebo maso). 
Rozhodnout se můžete na místě. Na promenádě v okolí 
hotelu je několik dalších možností stravování.

Andalusie je jedna z nejteplejších oblastí Evropy 
s třemi sty slunečnými dny v roce. Průměrná listopadová 
teplota vzduchu je 21°C. Někdy se vyskytnou dešťové 
přeháňky. Voda v moři už je chladná (18°C), ale sluníčko 
na pláži přes poledne stále opaluje. Malaga je druhé 
největší město Andalusie. Aglomerace má skoro jeden 
milion obyvatel. Je centrem Slunečného pobřeží – Costa 
de Sol – a vhodným východištěm pro výlety do okolí.  

V blízkosti se nachází také několik krásných golfových hřišť. Na jižním okraji Malagy nedaleko od letiště leží 
rekreační městečko Torremolinos. Má dobré spojení s centrem Malagy příměstským vlakem. Cesta trvá 20 minut. 
Je to původní rybářská vesnička pojmenovaná podle vodních mlýnů. Dnes se jedná o velké přímořské letovisko  
s hotely, restauracemi a obchody. Kolem pobřeží se táhne široká písčitá pláž lemovaná palmovou promenádou  
a nad ní na kopci je půvabné staré městečko. V Torremolinos jsme zvolili naše ubytování.

MALAGA | ALHAMBRA | CORDOBA

Malaga 
Odpočinek na Slunečném pobřeží
8-denní letecký zájezd 
14. - 21. 11. 2021


