
24. dubna (sobota) 
Sraz účastníků mise na letišti Ruzyně v 
9.00 hod, odlet v 11:10 hod.  
Přílet do Madridu ve 14:00  hod, ubytujeme se 
v hotelu v centru města.  
V 16:00 – organizační schůzka a welcome drink 
v hotelovém lobby.  
 

17:00 prohlídka centra Madridu  

FAKULTATIVNĚ I. – Madrid z "paluby" 
SEGWAYE:  Krásy Madridu budete po tři hodiny 
obdivovat naprosto nevšedním způsobem - na 
vozítku, zvaném segway.  
20:30 společně povečeříme v typické restauraci. 

25. dubna (neděle) 
9:00 – 15:30  Návštěva středověkého 
hlavního města Španělska - Toleda. Leží na 
žulovém pahorku ve výšce 732 metrů nad 
mořem, ze tří stran jej obklopuje řeka Tajo. Po 
staletí se zde mísily různé kultury - muslimská, 
maurská a křesťanská. Ještě nyní, po téměř tisíci 
letech, Toledo neztratilo typické prvky islámského 
města. Starobylé křivolaké uličky vedou do centra 

města, kde se nachází velkolepá gotická 
katedrála, jedna z nejvyšších v zemi. Hlavní 
dominantou Toleda je hrad, jehož replika ze 16. 
století byla vystavěna teprve nedávno, uvnitř je 
umístěno vojenské muzeum. 
16:00 Prohlídka Madridu, zavítáme hlavně 
do parku Buen Retiro, který byl kdysi součástí 
královského paláce.  
 

FAKULTATIVNĚ II. - prohlídka fotbalového 
stadionu REAL MADRID  
 

20:30 společně povečeříme tapas v typické 
španělské restauraci. 
 

26. dubna  (pondělí) 
 

Skupina A:  
Viz Odborný program 
 

Skupina B:  
9:30 – 12:00 navštívíme největší španělské 
muzeum - Prado. Nedávno otevřelo novou část 
galerie, která rozšířila jeho prostory o celých 
16 tisíc m2. Zhlédnout zde můžeme opravdu 
jedinečnou sbírku šesti tisíc malířských děl mistrů 
z celé Evropy. Vystavena jsou zde díla největších 

španělských mistrů - Goyi, Velázqueze, 
Zurbarána, Ribery, Murilla, El Greca. K vidění je 
tu mimo to i nespočet soch a uměleckých 
předmětů. 
14:00 – 20:00 výlet do El Escorialu, kde se 
uprostřed hustých lesů nachází monumentální 
budova kláštera ze 16. století. Klášter byl zapsán 
na seznam organizace UNESCO a je považován za 
jeden ze stavebních divů světa. 
20:30  společná večeře 

     

ČESKO-ŠPANĚLSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM 
 

MADRID 
 

Termín: 24. – 28. dubna 2010 
 

  Váš průvodce světem kongresové a veletržní turistiky 

Madrid 

Toledo 

El Escorial 



27. dubna  (úterý) 
 

Skupina A:  
Viz Odborný program 
 

Skupina B:  
10:00 – 12:00 
Volné dopoledne, můžeme využít k nákupům.  

14:00 – 20:00 výlet do Segovie – prohlídka 
jednoho z nejstarších a nejpůvabnějších 
španělských měst.  Jen málo míst se může chlubit 
tak impozantními památkami jako je dvoupatrový 
římský akvadukt, který římští stavitelé vybudovali 
bez použití malty zhruba v 1. století. Navštívíme i 
nejkrásnější ze španělských hradů - původně 
arabský "Alcazar". Třetí jedinečnou památkou je 
gotická katedrála.  
20:30  společná večeře 

22:30  FAKULTATIVĚ III. – Flamengo show 
zájemci si poslechnou živou hudbu a v tradičním 
podniku zhlédnou představení energických 
tanečníků. 
 

28. dubna (středa) 
10:00 check out v hotelu 

10:30 – 14:00  prohlídka Palacio Real 
Ráno nás čeká návštěva Palacio Real. V případě 
této budovy se máme skutečně na co těšit, tento 
Královský palác je přibližně desetkrát větší než 
londýnský Buckingham Palace a patří 
k nejmonumentálnějším a nejhezčím stavbám 
v Madridu. 
15:30  odjezd  z hotelu na letiště  
Odlet z letiště Madrid Barajas v 18:15, přílet do 
Prahy ve 21:00. 

 
 

Cena zahrnuje: 
4x nocleh v hotelu v centru města, zpáteční letenka, polopenzi bez nápojů, doprovodné aktivity, 
služby českého delegáta 
 

Cena nezahrnuje: 
fakultativní výlety, nápoje k jídlům, příplatek za jednolůžkový pokoj 9 000 Kč 
 

Upozornění: 
Doba odletu a příletu se může změnit podle pokynů letecké společnosti. 
Cestovní pokyny obdrží přihlášení týden před odletem. 
Cesta se za uvedenou cenu uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků. 
 

FAKULTATIVNĚ I. – Madrid z "paluby" SEGWAYE 
CENA PRO 1 OSOBU – 2 200 Kč zahrnuje: 

zapůjčení vozítka segway na 3 hodiny, úvodní lekce jak jej ovládat, anglicky hovořícího průvodce 
po Madridu 

 

FAKULTATIVNĚ II. – prohlídka fotbalového stadionu 
REAL MADRID 
CENA PRO 1 OSOBU – 800 Kč zahrnuje: 

vstupné na fotbalový stadion (bez průvodce) 
dopravu ke stadionu 
 

FAKULTATIVNĚ III. – FLAMENGO Show 
CENA PRO 1 OSOBU – 1 600 Kč  zahrnuje: 

vstupenku pro 1 osobu, jeden nápoj 
 

Vypracovala: 
Mgr. Jitka Valdová, Vedoucí zahraničního oddělení TOP EXPO CZ, Blanická 28, Praha 2 

Cena:  32 800 Kč/osoba 
ve dvoulůžkovém pokoji (Skupina A i B) 

El Escorial Mardid - Královský palác 

Stadion SANTIAGO BERNABEU 


