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AKTIVNÍ DOVOLENÁ

CK INTERTRANS s. r. o.
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ: 29161053

Tel.: 377 246 995, 377 431 337, Fax: 377 449 631, e-mail: ck@intertrans.cz

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: přílet na Menorcu. Transfer do hotelu a ubytování.
2. den: Cala Morell – Punta Nati – Ciutadella = 19 km. První etapa vás zavede do severovýchodní části ostro-
va, kde vás čeká pochod podél pobřeží v krásné polopouštní krajině. Monumentem této oblasti je maják Punta 
Nati. Odtud je to již malý kousek do Ciutadelly, kde zakončíte první den svého putování Menorcou. Individuální 
program – užijte si atmosféru bývalého hlavního města Menorcy podle vlastních představ.
3. den: Son Xoriguer – Cala Galdana = 16 km. Poznání jihozápadní části ostrova započnete na pláži Son 
Xoriguer. Trasa vede podél kamenitých útesů s typickou vegetací, přes vyhlášené menorské přírodní pláže, 
jako jsou Son Saura, Turqueta a Macarella. Cílem této etapy je letovisko Cala Galdana, kde zakončíte druhý 
den putování příjemným relaxem na pláži a koupáním v průzračném moři.
4. den: Cala Galdana – Son Bou = 16 km. Třetí etapa vás provede jižní částí ostrova. Oproti předchozím dnům 
vede trasa krásnými borovicovými háji, kaňony a šťavnatými loukami s pasoucím se dobytkem. Finále putování 
pak bude na nejdelší pláži Menorcy, pláži Son Bou.
5. den: Cala Pilar – Cala Algaiarens = 12 km. Sever ostrova je Menorčany označován jako nejkrásnější. Jeho po-
znání zahájíte na pláži Cala Pilar. Poté se zdejšími lesy zanoříte do nitra ostrova a odhalíte pohodovou venkovskou 
atmosféru ostrova. Tuto etapu zakončíte opět na parádní pláži Cala Algaiarens.
6. den: Sa Mesquida – Favaritx = 16 km. V severní a severovýchodní části ostrova střeží úžasnou místní 
krajinu a atmosféru dva majáky. V páté etapě navštívíte maják Favaritx, k němuž projdete několika mokřady 
a krajinou zcela odlišnou od té v západní části ostrova. Zkrátka si užijete kontrasty ostrova plnými doušky!
7. den: Cala Tirant – Binimel-la = 10 km. Putování po Menorce završíte v nejsevernější části ostrova u majáku 
Cavalleria, kde si vychutnáte divokou krásu místní přírody. Nikde jinde si totiž nepotvrdíte lépe, že Menorca 
získala své ocenění Biosférická rezervace UNESCO právem.
8. den: transfer na letiště, odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Mahón – Praha včetně všech poplatků, 7 nocí ve dvoulůžkovém 
pokoji v hotelu 3*/4*s polopenzi formou bufetu včetně vody a vína, transfer letiště – hotel – letiště, dopravu 
klimatizovaným autobusem dle programu (z hotelu a zpět po ukončení pěší túry), služby průvodce CK.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna + 235,- Kč, případné fakultativní výlety, vstupy, povinnou po-
bytovou taxu 1,65 EUR/den, taxa je splatná na místě.
Za příplatek +2 500,- Kč/os. si mohou zájezd zakoupit i osoby mladší 55 let bez doprovodu seniora.
Pořadatelem zájezdu je CK Delfín travel. Na zakoupený zájezd se vztahují všeobecné podmínky této CK. U zájezdu 
nelze uplatnit žádné další slevy z úvodu katalogu. 

POCHOD KOLEM MENORCY
SENIOR 55+

www.intertrans.cz

Termín cena č. zájezdu
17.05.–24.05. 18 990 17LSMT01
07.10.–14.10. 17 990 17LSMT02

99 pohodová turistika po koňské stezce Camí de Cavalls
99 netknutá příroda chráněná UNESCO
99 koupání v průzračném moři a relax na přírodních plážích


