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Peñíscola leží necelých 220 km jižně od Barcelony na Costa del Azahar - „pobřeží 
pomerančovníkového květu“, na jednom z nejpřitažlivějších pobřeží celého Španělska. 
Je to kraj výjimečný jak svými klimatickými podmínkami, tak i svou přírodou 
a krajinou. Pobřeží lemují pláže s jemným zlatým pískem a přilehlé vnitrozemí se 
zprvu zelená úrodnými sady, aby se záhy zvedalo do pohoří El Maestrazgo, které 
zdobí malebné vesničky v typickém středomořském stylu. Na severu je Costa del 
Azahar oddělena od Katalánska řekou Ebro s ekologicky výjimečně cennou deltou, 
významným evropským zimovištěm tažného ptactva. Do dalekosáhlé historie 
Costa del Azahar se podstatnou měrou zapsali Iberové, Kartáginci, Římané, Vizigóti 
i Arabové, kraj je spojen i se jménem hrdiny španělské reconquisty El Cida, či 
„vzdoropapeže“ Benedikta XIII. (ve Španělsku zvaný Papa Luna), který v roce 
1411 přestavěl původně templářský hrad ze 13. století v Peñíscole na své sídlo - 
papežský palác. Proto je celá oblast skutečným památníkem starobylé architektury 
a všichni milovníci historie budou dozajista nadmíru spokojeni. Především takové 
skvosty jako jsou Valencie, Morella, Benicàssim, Sagunto či Tarragona se natrvalo 
vryjí do paměti každého jejich návštěvníka. I stará čtvrť města Peñíscola s hradem 
(který stál původně na ostrově, jenž se postupem času stal poloostrovem) dnes bez 
nejmenších pochyb patří mezi nejvýznamnější historicko-umělecké památky kraje 
Valencia. Papežský hrad na 54 metrů vysokém skalnatém poloostrově poskytuje 
neopakovatelný pohled na kilometry pobřeží na severu s novostavbami turistických 
kapacit, stejně jako na jih na pohoří Sierra de Irta pozvolna se přes skalnaté pobřeží 
svažující k mořské hladině. V současnosti žije Peñíscola především turismem a nejen 
díky širokým písčitým plážím je jedním z nejvíce žádaných letovisek celého pobřeží 
Costa del Azahar. Intenzivní nová výstavba svědčí o neutuchajícím zájmu rekreantů 
o tento překrásný kout Španělska. Ruku v ruce pak kráčí i neustálé zkvalitňování 
a rozšiřování stávajících služeb tak, aby byl hostům poskytnut maximální možný 
komfort a aby zde každý nalezl dostatek možností k plnohodnotnému strávení 
dovolené. K němu významnou měrou přispívá i velmi stálé teplé podnebí, které 
na naprosté minimum redukuje riziko „propršené“ letní dovolené. Všichni jistě 
uvítají nadmíru vlídné ceny většiny služeb a rodiny s dětmi dozajista ocení široké 

možnosti aktivit pro nejmenší. Promenáda, která se táhne od centra Peñíscoly až 
do Benicarla, je vhodná i pro jogging a kolečkové brusle. Peñíscola nabízí pestrý 
večerní a noční život, restaurace, puby, diskotéky, karaoke, herny, lunapark, trhy 
(1x týdně), zejména v období svátků pak organizuje i koncerty a filmová představení. 
Nejkrásnější slavnosti jsou zasvěceny Ermitaně, patronce města, probíhají začátkem 
září a trvají až dva týdny - v této době se organizují ohňostroje a slavnostní průvody, 
velkou atrakcí je též zápas s mladými býky či sportovní soutěže, vyvrcholením 
těchto svátečních dní je pak průvod maurů a křesťanů, symbolizující jejich vzájemné 
přátelství. Peñíscola tak má všechny předpoklady, aby oslovila a plně uspokojila 
skutečně široké spektrum návštěvníků.

PEÑÍSCOLA
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CASTELLÓN 75 km

MADRID
500 km

TARRAGONA 130 km
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120 km

PENÍSCOLA

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg, Mulhouse, Besançon, 
Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan, La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, 
Tarragona, dálnice A7 směr Valencia, dálniční sjezd Peñíscola, Peñíscola

doporučené trasy z čr praha 1.930 km, Brno 2.130 km

MoŘe a pLÁŽe

Místní moře je čisté, u břehu však může být zkaleno zvířeným pískem. Po převážnou 
většinu roku je i celkem klidné. Pláže jsou zde historickým centrem Peñíscoly 
rozděleny na dvě charakterově zcela odlišné části. 6 kilometrů na sever, až 
po letovisko Benicarlo, se táhne místy až 100 metrů široká písčitá pláž tvořená 
jak pískem jemným, zpravidla v pásu do 5 až 15 metrů od moře, tak i pískem 
hrubozrnným v místech od moře vzdálenějších. Jemnější písek je každoročně 
na pláže uměle navážen. Vstup do moře je pozvolný, v místech terénními úpravami 
rozšířené pláže pak stupňovitý, není tedy zcela ideální pro malé děti a neplavce. 
V moři nežijí žádní nebezpeční živočichové.

Pláž je veřejná, přesto však denně udržovaná. Místy je osázena palmami, k dispozici 
jsou sprchy se studenou vodou, hřiště pro plážový volejbal i dětské atrakce v podobě 
houpaček, prolézaček atd., použití vlastních slunečníků a lehátek není nikterak 
omezeno. Na menší části pláží, zpravidla v blízkosti velkých hotelů, si lze pronajmout 
plážový servis. Podél pláže vede široká promenáda až do Benicarla. Pobřeží 
od historického centra Peñíscoly na jih je členité a převážně skalnaté, pláže jsou 
zde malé, tvořené drobnými oblázky. Peñíscola je také známa jako držitelka „modré 
vlajky“, ocenění, které je každoročně udělováno mezinárodní neziskovou organizací 
Nadace pro ekologickou výchovu (FEE) za čistotu pláží.
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poloha / pláž: Peñíscola, pláž / široká písečná s pozvolným vstupem do moře - 
30 m, centrum - 900 m
vybavenost a služby: parkování v přilehlých uličkách někde i za poplatek; 
domácí zvířata nejsou akceptována
sport a relaxace: bazén vyhrazený pouze pro ubytované klienty (v provozu 
od 30.05. do 15.09.)
popis apartmánů: n trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: 
trouba, mikrovlnka, pračka; za poplatek též TV (25 € / týden)
výhody a nevýhody: n nové prostorné a velmi kvalitní apartmány n skvělá 
poloha těsně u pláže n centrum v dostupné pěší vzdálenosti n vhodné pro 
všechny věkové kategorie n pouze jedna typologie apartmánů n vyšší cenová 
relace jen podtrhuje výše uvedené

upřesnění: komplex řadových dvoupodlažních vilek stejné kategorie
poloha: pláž / široká písčitá s pozvolným vstupem do moře - do 350 m, 
centrum - 3,7 km
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán; domácí 
zvířata nejsou akceptována
sport a relaxace: každá vilka má k dispozici vlastní minibazén; za poplatek 
též bazénový komplex Penismar a tenisové kurty
popis apartmánů: n quadrilo 6 - 1. podlaží apartmánu: 1 ložnice 
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s jídelním 
koutem (možnost až 2 přistýlek), oddělená kuchyň, sociální zařízení se 
sprchou, terasa; 2. podlaží apartmánu : 1 ložnice s manželskou postelí či 
2 samostatnými lůžky, 1 menší ložnice s rozkládacím gaučem typu šuplík pro 
2 osoby, sociální zařízení s vanou, terasa
vybavenost apartmánů: 
pračka, TV, mikrovlnná trouba, žehlička, masážní sprcha

výhody a nevýhody: n dobře vybavené a prostorné ubytování v klidné části 
Peniscoly n před 3 lety zprovozněné privátní minibazény n doporučujeme 
pro rodinou dovolenou n pouze jedna typologie apartmánů

APARTMÁNY POMPEYA  ̈ ¨¨¨ 

ŘADOVÉ VILKY LAS NORIAS  ̈ ¨¨¨ 
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poloha / pláž: Peñíscola, pláž / široká písečná s pozvolným vstupem do moře - 
50 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: parkování v podzemních garážích (70 € / týden) 
či v přilehlých uličkách zdarma; domácí zvířata nejsou akceptována
sport a relaxace: bazén 6 x 4 m (v atriu, v provozu od 01.06. do 30.09.)
popis apartmánů: n bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj 
s částečně odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, sociální zařízení, balkon vždy do atria 
n trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 
obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon vždy s výhledem na moře
vybavenost apt.: trouba, mikrovlnka, pračka; za poplatek též TV (25 € / týden)
výhody a nevýhody: n prostorné apartmány poptávaných typologií n skvělá 
poloha těsně u pláže n ačkoliv prakticky v centru, nejedná se o rušné místo 
n vhodné pro všechny věkové kategorie n menší bazén v atriu budovy

upřesnění: soubor řadových vilek, kdy v každé z nich je 1 apartmán v přízemí 
(možno i zvýšeném) a 1 apartmán v 1. patře
poloha / pláž: Peñíscola, pláž / široká písčitá - 20 až 250 m, centrum - 3,5 km
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán; domácí zvíře 
za poplatek (30 € / pobyt)
sport a relaxace: bazénový komplex Penismar nabízející několik bazénů pro 
děti i dospělé, malý tobogán a lehátka (v provozu od 15.06. do 15.09.)
popis apartmánů: n bilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými 
lůžky, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem, rozkl. gaučem 
pro 2 osoby a dalším rozkl. gaučem pro 2 osoby, soc. zařízení, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV za poplatek (25 € / týden)
výhody a nevýhody: n standardně vybavené apartmány n ubytování v klidné 
části Peñíscoly v pohodlné vzdálenosti od pláže n vstup do rozsáhlého 
bazénového komplexu již zahrnut v základní ceně n doporučujeme pro 
rodinnou dovolenou n již starší vybavení apartmánů

APARTMÁNY fORNER  ̈ ¨¨ 

ŘADOVÉ VILKY PENISMAR  ̈ ¨ 
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upřesnění: soubor několika obytných bloků se 4 či 5 samostatnými vchody 
v každém z nich
poloha / pláž: Peñíscola, pláž / široká písečná - 50 až 250 m, centrum - 3,5 km
vybavenost a služby: výtah; za poplatek též vyhrazené parkoviště (40 € / 
týden); v rámci přízemí apartmánového bloku nejbližšímu k moři jsou 
k dispozici též restaurace, bary a obchody; malé domácí zvíře za poplatek 
(30 € / pobyt)
sport a relaxace: bazénový komplex Penismar nabízející několik bazénů pro 
děti i dospělé, malý tobogán a lehátka (v provozu od 15.06. do 15.09.)
popis apartmánů: n mono 4 - obývací pokoj s částečně odděleným 
kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a dalším rozkládacím 
gaučem zpravidla typu „šuplík“ pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon 
n bilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s částečně odděleným 
kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a dalším rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby zpravidla typu „šuplík“, sociální zařízení, balkon 

n trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky 
či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: pračka (v apartmánech bilo a trilo); za poplatek též 
TV (25 € / týden)
výhody a nevýhody: n vyjímečně prostorné apartmány typologie mono 
n balkony s přímým či bočním výhledem na moře n vstup do rozsáhlého 
bazénového komplexu zahrnut v ceně n výhodná cenová nabídka

APARTMÁNY PENISMAR  ̈ ¨ 5

ANO

BS

do 250 m

Ne

v ceně na apartmán je zahrnuto:
n pronájem apartmánu na 7 nocí (od / do soboty)
n závěrečný úklid 
n ložní prádlo
n spotřeby vody, el. energie a příp. plynu
n dispečerské služby CK
n další služby viz text u jednotlivých kapacit

fakultativní příplatky:
n  autoBusoVÁ dopraVa z čr - 3.490 Kč / od 12 let, 3.190 Kč / do 11 let

období od / do 02.05.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
11.07.

11.07.
01.08.

01.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
03.10.typ ubytování

1  APARTMÁNY POMPEYA ¨¨¨¨  vratná kauce: 100 € / apt.
trilo 6 9 790 19 390 22 590 28 790 35 890 20 590 17 590 9 790

2  ŘADOVÉ VILKY LAS NORIAS ¨¨¨¨  vratná kauce: 100 € / apt.
quadrilo 6 8 790 20 190 23 490 29 590 35 990 21 190 18 190 8 790

3  APARTMÁNY fORNER ¨¨¨  vratná kauce: 100 € / apt.
bilo 4 6 690 13 190 15 390 19 590 23 790 13 990 11 990 6 690
trilo 6 8 290 16 490 19 190 24 390 29 690 17 490 14 990 8 290

4  ŘADOVÉ VILKY PENISMAR ¨¨  vratná kauce: 100 € / apt.
bilo 6 6 190 13 090 15 190 19 390 23 490 13 790 11 790 6 190

5  APARTMÁNY PENISMAR ¨¨  vratná kauce: 100 € / apt.
mono 4 5 190 10 190 11 790 15 090 18 290 10 790 9 190 5 190
bilo 6 5 990 12 290 14 290 18 190 22 090 12 990 11 190 5 990
trilo 6 6 190 13 090 15 190 19 390 23 490 13 790 11 790 6 190

UBYTOVÁNÍ NA 7 NOCÍ BEZ STRAVY

AKCE!
5 % do 20. 4.


