


BUENOS DÍAS – VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ! 

 

 

Tímto španělským pozdravem si Vás dovolujeme přivítat na naší společné cestě do míst, která 

Vám umožní prožít příjemné chvilky v pohodě na pobřeží zvaném Costa Brava / Costa del Maresme – 

Divokém pobřeží, pro jeho rozmanitost ve střídaní se překrásných písčitých pláží s divoce rozeklanými 

skalnatými útesy. 

Je to krásná a nevšední země, ležící na Pyrenejském poloostrově. Je to kousek exotiky na 

evropském kontinentě, země, která dala světu ohnivé flamenco a divokou koridu. Je to země, o které 

se zpívá a jejíž název zpěvně zní – ESPAŇA. Země srdečných a pohodových lidí, kteří ze všeho nejvíce 

ctí odpolední odpočinek „siestu“, nade vše milují svátky „fiestu“ a slůvkem „maňana“ odpovídají 

každému, kdo by snad po nich něco chtěl. 

Těší nás, že Vám budeme moci představit tuto velice půvabnou část Španělska s jeho 

katalánským pobřežím. Věříme, že ve Vás Costa Brava zanechá jen ty nejkrásnější vzpomínky. 

Aby Vám „Vaše cesta za sluníčkem“ opravdu vyšla, přeje cestovní kancelář 

           Monatour 

Benvinguts a Catalunya! 

Vítejte… hezky katalánsky ve slunné zemi, která se rozkládá na severovýchodě Pyrenejského 

poloostrova. V zemi, odkud pocházejí slavná barcelonská hrabata a ještě slavnější aragonští králové, 

kteří kdysi ovládali celé Středomoří. Vždyť katalánština hrdě zní v sousední Andoře a Valencii, ale také na 

nedaleké Mallorce a vzdálenější Sardinii. 

Katalánsko je jako krásná mozaika od Antonia Gaudího… originálně poskládaná z divokého 

pobřeží Costa Brava, z dlouhých slunných pláží Costa Maresme a Costa Daurada, krásného vnitrozemí s 

úrodnými vinicemi kraje Penedés, starobylými kláštery Montserrat a Poblet, zapomenutými vesnicemi a 

čtyřmi architektonickými perlami – římskou Tarragonou, maurskou Lleidou, židovskou Gironou a secesní 

Barcelonou. Katalánci jsou družní a po setmění často vycházejí do ulic na procházku (paseo). S přáteli 

rádi zavítají do baru na skleničku něčeho dobrého (una copa) a věřte, že nezůstanou pouze u jedné… a 

když čas pokročí, objednají si rozmanité talířky s oblíbenými tapas – od tradičního jamón serrano přes 

calamares fritos až po aceitunas,nepostradatelné olivy naložené dle rodinné receptury. 

Nejveselejší období roku přichází s létem, kdy všichni slaví lidové svátky fiestas, a tehdy nesmějí 

chybět ani obří barevné ohňostroje (fuegos) a „babylonské“ věže zvané castelleras. Svátky trvají celý 

týden, všichni si pochutnávají na slavnostním koláči coca a popíjejí to nejlepší katalánské „šampaňské“, 

kterému tady říkají cava. Radují se ze života a vzájemně si připíjejí na zdraví…. SALUT Y FORÇA!... tedy na 

zdraví a Vaši krásnou dovolenou! 

 

 



MALÉ INFO O KATALÁNSKU 

 

 

Katalánsko je jedna ze 17 autonomních oblastí a historické území na severovýchodě Španělska při 

pobřeží Středozemního moře. Metropolí Katalánska, které ve středověku tvořilo součást Aragonského 

království, je velkoměsto Barcelona, v jejíž aglomeraci žije více než 3 miliony obyvatel. Oblast se dělí na 4 

provincie: Barcelona, Girona, Lleida a Tarragona. Na severu hraničí s Francií a Andorrou, na západě s 

Aragonií, na jihu s Valencií, na východě pak její břehy omývá Středozemní moře. Na hranicích s Francií ji 

od Evropy odděluje pohoří Pyreneje. 

Rozloha: 32.000 km2 

Obyvatelstvo: 7 milionů 

Hlavní město: Barcelona 

Tradiční pokrm: butifarra con judías  

Tradiční nápoj: Crema Catalana 

Tradiční suvenýr: Dragon od Gaudího 

Svatá patronka: La Moreneta, Sant Jordí 

Svátek: 12. 9. Diada de Cataluna 

Tanec: sardana 

 

Mona tipy 
1. Sagrada Familia – mistrovské dílo od Antonia Gaudího, které se staví více než sto let... 

2. Pinya de Rosa – jedinečná botanická zahrada, která upoutá pichlavou krásou kaktusů 

3. Islas Medas – kouzelné ostrovy a přírodní rezervace schovaná pod mořskou hladinou 

4. Montserrat – posvátná hora mezi nebem a zemí, jež ukrývá černé překvapení „La Morenetu“  

5. Sa Boadella – romantická pláž obklopená skalami pro „stoprocentní“ opálení 

 

Velvyslanectví ČR 
Avda. Pío XII, 22-24, 280 16 Madrid 

Vedoucí úřadu:   Ing. Karel Beran 

Provozní hodiny:   Po – Pá 08.00 – 12.30, 13:30 – 16:30 

Úřední hodiny pro veřejnost:  Po – Pá 10.00 – 12.00 

Telefon:    +34 91 353 1880 

Fax:     +34 91 353 1885 

Nouzová linka:   +34 69 998 2307 

 

Honorární konzulát ČR 
Travessera de Gracia 50, entresuelo 1a, 080 21 Barcelona 

Vedoucí úřadu:   Jamie Martín Puchol 

Úřední hodiny pro veřejnost:  Po – Pá 10.00 – 13.00 

Telefon:    +34 93 241 3236 

Fax:     +34 93 241 3237 



DOVOLENKOVÝ PROGRAM 

 
 

WATERWORLD - Již po příjezdu do Lloret de Mar se Vám naskytne pohled na báječný vodní svět, kde můžete 
prožít dobrodružné odpoledne v objetí obřích tobogánů, skluzavek a vířivých bazénů s vlnobitím. Největší 
zdejší skluzavce přísluší název „kamikadze“ a patří těm opravdu odvážným. 
dospělí  cca 33 €  děti (od 80 cm do 120 cm) cca 19 € 

MARINELAND - Jedinečná podívaná pro malé i velké, skýtající pobavení nad legračními kousky cvičených 
delfínů, lachtanů a papoušků možností osvěžit se a vydovádět ve vodním parku se skluzavkami a tobogány. 
dospělí:  cca 27 €  děti do 10 let: cca 17 € 

Španělská noc FLAMENCO - Příjemným zpestřením dovolené je večer strávený ve společnosti ohnivých 
tanečníků a tanečnic flamenca s neomezenou konzumací vynikajících vín a nápojů. Své účasti na této akci 
jistě nebudete litovat. 
dospělí:  cca 35 €  děti do 12 let: cca 20 € 

BARCELONA FUENTES - celodenní výlet s česky mluvícím průvodcem Vás potěší i poučí a poskytne mnohým 
nezapomenutelný zážitek. Uchvátí Vás pohledy na vskutku ojedinělou stavbu katedrály La Sagrada Familia, 
popřípadě shlédnutí dalších pozoruhodných staveb proslulého architekta Gaudího. Vyznavači sportu se jistě 
rádi seznámí s Olympijským stadionem na hoře Montjuic či stadionem F.C. Barcelona Camp Nou. Nevšedním 
zážitkem jistě bude návštěva moderního podmořského akvária v barcelonském přístavu a na závěr i shlédnu-
tí představení fantasticky osvětlených „hrajících fontán“ zářících do nadcházející noci. Cena nezahrnuje 
vstupné do navštěvovaných objektů. 
dospělí:  cca 33 €  děti do 12 let: cca 21 € 

MONTSERRAT - A co takhle velmi populární hora Montserrat s Černou Madonou, ochránkyní Katalánska, ve 
skalním klášteře stejného jména? Letos nově je v ceně i vstup do audiovizuálního centra, přibližujícího histo-
rii a interiéry kláštera a degustace zde vyráběných nápojů. 
dospělí:  cca 47 €  děti do 12 let: cca 32 € 

VÝLET LODÍ DO TOSSA DE MAR - Výlet lodí do středověké Tossy s proskleným dnem skýtá jedinečnou příleži-
tost pozorovat podmořský svět a zároveň obdivovat romantické „Divoké pobřeží“ z mořské hladiny. 
dospělí:  cca 16–31 € (dle letoviska) děti do 12 let:  cca 12–20 € (dle letoviska)

FIGUERAS a PUBOL (aneb po stopách Salvatora Dalího a jeho manželky) - Celodenní výlet do neuvěřitelného 
světa  Salvatora Daliho. Nejprve navštívíte hrad v Pubolu, uprostřed panenské katalánské přírody, který 
Salvator Dali koupil své manželce a přetvořil ho k obrazu svému. Odpoledne Vás čeká návštěva Figueras, kde 
se Dalí narodil a kde i zemřel. Navštívíte městské divadlo, které celosvětově proslulo jako Dalího muzeum. 
Vstup do hradu Pubol i do Dalího muzea v ceně výletu. 
dospělí:  cca 55 €  děti do 12 let:  cca 40 € 

JARDIN BOTÁNICO (botanická zahrada) a EL PARATGE - Oblíbený odpolední výlet do rybářského městečka 
BLANES s návštěvou botanické zahrady, rybích trhů a ochutnávkou místních produktů a vín ve sklípku 
EL PARATGE. 
dospělí:  cca 15 €  děti do 12 let:  cca 10 € 



VÍTE, ŽE... 

 

 

V Katalánsku nelze minout odkaz Salvadora Dalího, 
surrealistického katalánského malíře, který se narodil ve 
Figueres, a který tvrdil, že má arabské předky. Jeho díla jsou 
proslulá kombinací bizardních snových obrazů s prvotřídním 
kreslířským a malířským projevem. Miloval svou ženu Galu, 
miloval svou milenku Amandu Learovou a veškeré své dílo 
odkázal Španělskému státu. Za Dalím se vydejte do městečka 
Figueres, na hrad Púbol a nebo  nadherné romantické zátoky Port 
Lligat. 

 

Na Divokém pobřeží zapomeňte na hranolky – dejte si Patates 
braves – divoké brambory. Ostatně je to podobné. Oloupané, 
asi 2 cm veliké nepravidelné kousky brambor jsou osmažené do 
zlatova. Přelit é jsou obvykle „salsa de la casa“ – tedy omáčkou 
dle domácí receptury, která je většinou divoce pikantní – jejím 
základem je rajčatový protlak, ocet, olivový olej, majonéza a 
samozřejmě chilli. Nenechte se ošidit kečupem a majonézou, ona 
„divokost“ se pak ztrácí... 

 

Katalánci nesnášejí plýtvání a neradi vyhazují jídlo. Jenže 
bílý chléb rychle okorá a máslo v místních klimatických 
podmínkách ještě rychleji žlukne. Proto se zrodilo Pa amb 
tomáquet, které dostanete v lepších restauracích k jídlu 
automaticky. Stačí rozkrojit hodně uzrálé rajče, to vymačkat 
na lehce okoralý (v lepším případě lehce opečený) chléb a 
pokapat olivovým olejem (a opravdu nejenom pár kapkami).  

 

Katalánci stejně jako všichni ostatní Španělé rádi slaví. Na 
katalánských „festách“ je nejoblíbenější zábavou je stavění 
lidských pyramid, tzv. „Castellers“. Při žádném svátku nesmí 
chybět ani oblíbený ohňostroj – foc. A každé městečko i vesnice 
mají své obry, kterým se říká „gigantes“. Obři měří i více než tři 
metry. Při slavnostech vycházejí do ulic, kde tančí a slaví společně 
se starousedlíky.  

  

 

 



VÍTE, ŽE... 

 

 

 Pěší mosty nad řekou, typické barevné domky na 
jejích březích, nádherná gotická katedrála Svaté 
Marie, židovská čtvrť a arabské lázně jsou jen 
malým výčtem toho, čím Vás Girona okouzlí. Leží 
na soutoku řek Onyar a Ter a mísí se zde vlivy 
Římanů, Arabů i Židů a pochopitelně i hrdých 
starousedlých Katalánců. Druhé největší město 
Katalánska má dnes 90 tisíc obyvatel a je hlavním 
městem stejnojmenné provincie, kde lze najít další 

malebná městečka, jako např. Besalú. 

Katalánci měli vždy blízko k Francii. O tom svědčí i cava – 
místní obdoba francouzského champagne. Katalánské 
šumivé víno, které se vyrábí stejnou metodou  jako jeho 
slavnější francouzský vzor, pochází původně z oblasti 
Penedés. Dodnes se vyrábí především v Katalánsku (asi 
90 %) a může být ze tří schválených odrůd: Xarelo s 
výraznějšími kvasinkami a alkoholem, Macebéo chutí 
připomínající ovoce a Parrellada s výrazným květinovým 
aroma.  

Národním katalánským tancem je sardana. Její 
původ sahá až do 16. století a oblasti Empordá. 
Dnes se tančí především dva druhy tohoto 
kruhového tance – originální způsob – tzv. sardana 
curta a oblíběnější a modernější tzv. sardana llarga. 
Tanečníky, většinou starousedlíky, doprovází 
hudební skupina označ  ovaná jako cobla. Je složena 
především z dechových nástrojů (obvykle deseti) a 
jednoho „bubínku tambori“. Za Francova režimu byla 
zakázaná. 

 

Nevšední exkurzí do katalánské kuchyně bude 
návštěva exkluzivní restaurace El Trull. Najdete ji 
nad romantickou zátokou Cala Canyelles, pár 
kilometrů od Lloret de Mar, přesto v klidu a daleko 
od turistického ruchu. Za rozumný peníz se dobře 
najíte při „denním menu“. Pokud ovšem podlehnete 
lahůdkám, můžete se těšit na výborně připravené 
čerstvé plody moře, delikatesní ryby (např. mořská 
štika zapečená v solné krustě) a z dezertů třeba 
lahodné „crema catalana“.  



TROCHU ŠPANĚLŠTINY NA CESTU 

 

 

 

Ahoj! Hola!  jeden un  
Dobrý den Buenos días  dva dos  
Dobré odpoledne Buenas tardes  tři tres  
Dobrou noc Buenas noches  čtyři cuatro  
Nashledanou Hasta luego  pět cinco  
Sbohem Adios  šest seis  
Jak se máš/máte? Qué tal?  sedm siete  
čaj té  osm ocho  
káva café  devět nueve  
mléko leche  deset diez  
víno vino  jedenáct once  
pivo cerveza  dvanáct doce  
džus zumo  dvacet veite  
chléb pan  sto cien  
voda agua  tisíc mil  
ovoce fruta  Pomoc! Socoro  
zelenina verdura  děkuji Gracias  
ryby pescado  prosím Por favor  
zmrzlina helado  není zač De nada  
pomeranč naranja  policie policia  
jablko manzana  lékař médico  
jahoda fresa  nemocnice hospital  
malina frambuesa  pojištění seguro  
broskev melocotón  peníze dinero  
vepřové cerdo  bankomat caja automatica  
kuřecí pollo  pošta correo  
telecí ternera  známka sello  
šunka jamón  moře mar  
rajče tomate  pláž playa  
okurka pepino  hotel hotel  
sýr queso  recepce recepción  
jogurt yogurt  pokoj habitación  
dort tarta  světlo luz  
koláč pastel  ručník toalla  
šlehačka nata  polštář almohada  
olivy aceitunas  klimatizace climatización  
loď barco  klíč llave  
autobus autobús  výtah ascensor  
auto coche  restaurace restauración  
vlak tren  cukrárna confitería  
letadlo avión  pekárna panaderílla  
letiště aeropuerto  směnárna casa de cambio  
zastávka parada  banka banco  

 

 

 

 

 



 


