
Termíny a ceny  

Termín Délka Stravování Cena 

21. 6. – 28. 6. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 16 490 Kč 

6. 9. – 13. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 16 990 Kč 

 

Cena za osobu zahrnuje: 

 leteckou dopravu Praha – Sevilla – Praha včetně všech poplatků 

 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu 

 polopenzi formou bufetu včetně vody a vína 

 transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště 

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA 

 procházka s delegátem po okolí 

 přípitek na uvítanou 

 promítání dokumentárního filmu o Andalusii 

 nadstandardní delegátská péče zaměřená na potřeby klientů 55+ 

Gran Hotel del Coto 4* 
Hotel Gran Hotel del Coto 4* se nachází v letovisku Matalascañas v těsné blízkosti 

dlouhých písečných pláží Atlantiku a přírodního paku Doñana. Předností tohoto hotelu 

je bezesporu přes 4 km dlouhá promenáda podél celého letoviska a pláže. Poloha hotelu 

vybízí k dlouhým procházkám podél přírodního parku Doñana a pobřeží Atlantiku. 

HOTEL Gran Hotel del Coto 4* disponuje celkem 466 pokoji a zahradou o ploše 10 000 m². 

Klientům je k dispozici během sezóny rovněž venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma. 

Stravování probíhá v hotelové restauraci a je podáváno formou bufetu.   

POKOJE Všechny hotelové pokoje mají balkón a pro naše klienty je garantován 

výhled na moře. Pokoje je možno ovládat ruční klimatizací a jsou vybaveny TV, trezorem 

(zdarma), koupelnou/WC, telefonem a chladničkou. 

PLÁŽ 30 km dlouhá přírodní písečná pláž podél přírodního parku Doñana a přes 4 km dlouhá 

písečná pláž letoviska Matalascañas s pozvolným vstupem do moře; lehátka a slunečníky za 

poplatek; přístup na pláž přímo z hotelové zahrady po cca 100 m dlouhém dřevěném 

chodníku. 

AKTIVITY Denní a večerní animace; posilovna; tenis; fotbal; petang; ping-pong 
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