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Tossa de Mar je malebné romantické katalánské městečko ležící v provincii Girona 
na pobřeží Costa Brava necelých 90 km severovýchodně od Barcelony a 100 km 
jižně od hranic s Francií. Žije zde 6000 obyvatel. Tossa je právem nazývána perlou 
pobřeží, rozprostírá se totiž nad skutečně okouzlujícím zálivem s písečnou pláží 
lemovanou skalami. Tossu založili pravděpodobně Iberové, v 1. stol. ji ovládli římští 
kolonizátoři pod názvem Turissa. Ve 12. století, pod nadvládou opatství Ripoll, bylo 
město obehnáno hradbami a v nejvyšším bodu byl zbudován hrad, který se posléze 
změnil ve větrný mlýn a nakonec v maják, jenž funguje dodnes. Od 16. století se 
Tossa rozrostla i za hranice hradeb, až do 50. let 20. století, kdy se zde začal rozvíjet 
turistický ruch, však Tossa zůstávala poměrně bezvýznamnou rybářskou osadou, 
v jejímž okolí se pěstovala vinná réva a korkové duby.   
Uzounké a křivolaké uličky s kamennými domy lákají k nostalgickým procházkám 
po starobylém centru a vyzývají k vystoupání po hradbách až na vrcholek skal 
s možností návštěvy několika vyhlídek zaručujících pohled na úchvatné scenérie 
mořské hladiny odrážející sluneční paprsky. Při té příležitosti se nabízí i návštěva 
majáku, ve kterém je umístěna stálá expozice vypovídající o historii tohoto unikátního 
městečka.
Milovníci umění a historie určitě nebudou nabídkou Tossy zklamáni, neboť zde 
naleznou mnoho historických budov a kostelů, mezi nimiž je určitě třeba zmínit 
nejkrásnější a největší svatostánek San Vicente, který zdobí magická socha z bílého 
mramoru Cristo del Silencio, a nechybí zde ani socha Virgen de Fatima, zvaná též 
Černá Madona. Nabídku doplňuje místní galerie a městské muzeum s antickými 
vykopávkami a obrazy Marca Chagalla.
Pro milovníky pláží a koupání je Tossa ideálním rodinným střediskem s krásnou 
čistou písečnou pláží a pozvolným vstupem do moře. 

Tossa de Mar je bezesporu tou správnou volbou střediska pro klidnou a pohodovou 
dovolenou, není však příliš vhodná pro milovníky rušného nočního života. Po celý měsíc 
srpen se však v Tosse de Mar každoročně koná Mezinárodní hudební festival.
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Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg, Mulhouse, Besançon, 
Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan, La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, 
dálniční sjezd Tossa de Mar

doporučené trasy z čr praha 1.660 km, Brno 1.860 km

MoŘe a pLÁŽe

Moře je v Tossa de Mar výjimečně čisté, což jen potvrzuje již tradiční ocenění 
evropskou modrou vlajkou za čistotu pláží. Po většinu roku je zde moře klidné. 
Dominantní městskou pláží je hlavní a největší Platja Gran s kompletním turistickým 
plážovým servisem, hrubším pískem a pozvolným vstupem do vody. Na okrajích 
města se nacházejí menší pláže, mezi nimiž rozhodně stojí za zmínku Es Codolar - 

překrásná pláž posazená mezi skalami. Velké množství menších zálivů a ostrůvků 
vytváří výtečné podmínky pro potápění a šnorchlování.   
Centrální pláž Platja Gran je vybavena bary i restauracemi, sprchami a dětskými 
koutky, menší pláže v okolí vesměs tento servis postrádají.
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upřesnění: 
veškeré nabízené služby se nacházejí v hotelu Don Juan Tossa de Mar, který je 
v bezprostřední blízkosti a tvoří s vilkami jeden turistický komplex
poloha: pláž - 200 m, Tossa de Mar / centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, bar u bazénu, kavárna, 
společenská místnost s TV, dětský koutek, animační programy, zahrada; 
za poplatek též wi-fi připojení k internetu, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén s dětským bazénem a lehátky; za poplatek též 
tenisové kurty, vířivka, kadeřnictví, biliár, stolní tenis, videohry
stravování: n snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů 
n oběd - mezinárodní bufet, nápoje za poplatek 
n večeře - mezinárodní bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: n P2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 
sociální zařízení se sprchou; možnost až 2 přistýlek (zpravidla pevné lůžko)
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, klimatizace

výhody a nevýhody: n útulné vilky rozmístěny v klidném prostředí soukromé 
zahrady n široká vybavenost v rámci hotelu Don Juan Tossa de Mar n chutná 
a bohatá kuchyně n výhodná poloha nedaleko od pláže i centra města 
n vhodné pro rodinnou dovolenou

poloha / pláž: lokalita Cala Giverola, pláž - 10 až 500 m, Tossa centrum - 5 km
vybavenost a služby: 
recepce, lobby, restaurace, bar, beach bar, diskotéka, lanovka, minimarket, 
bankomat, zahrada, mini club, dětské hřiště; za poplatek též parkoviště 
7,50 € / den, wi-fi připojení k internetu; domácí zvířata nejsou akceptována
sport a relaxace: venkovní bazén s lehátky a tobogánem, dětský bazének, 
krytý bazén se slanou vodou, vířivka, velká posilovna; za poplatek též masáže, 
tenis, beach volleyball, skatepark (ve vzdálenosti cca 300 m), vodní sporty, 
kurzy potápění 
popis apartmánů: n mono 2+2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
2 samostatnými lůžky a rozkl. gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení, 
balkon; (maximální obsazenost jsou 3 dospělí, či 2 dospělí a 2 děti do 12 let) 
n bilo 4+1 - ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a s přistýlkou, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby, sociální 
zařízení, balkon; (maximální obsazenost jsou 4 dospělí a 1 dítě do 12 let)

vybavenost apartmánů: TV sat., trezor, fén, telefon
výhody a nevýhody: n krásný moderní turistický komplex s fantastickou 
polohou u pláže a ubytováním umístěném na zalesněném útesu nad zálivem 
s krásnou vyhlídkou n pohodlně vybavené apartmány v zeleni a cesta 
k pláži i sportovní nabídce zjednodušena lanovou dráhou n široká nabídka 
sportovního vyžití včetně bazénu či vodních sportů n rozmanité možnosti 
trávení volného času zahrnující animace či organizovaný večerní program 
n možnost stravování n vyšší ceny odpovídající předkládané kvalitě

vilky DON JUAN  HHH 

ApArtmáNy GivErOlA rESOrt  HHH 

1

2

ANO

ANO

FB

Bs

200 m

do 500 m

€

€

aKCe!
5 % do 15. 3.

zdarMa
1 dÍtĚ
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poloha / pláž: Tossa de Mar, pláž - 150 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, restaurace, dětský koutek, místnost 
pro úschovu zavazadel, výtah; za poplatek též parkovací stání, malé domácí 
zvíře za poplatek
sport a relaxace: bazén s dětským bazénem a s lehátky v Hotelu Tossa Mar
popis apartmánů: n bilo 4 - 1 ložnice s manž. postelí či 2 samostatnými lůžky, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby, sociální 
zařízení s vanou či sprchou, balkon n trilo 6 - 2 ložnice s manželskou postelí 
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, klimatizace, mikrovlnná trouba; 
za poplatek též trezor, wi-fi připojení k internetu (10 € / týden)
výhody a nevýhody: n skvělá poloha jen pár kroků od pláže n prostorné, 
nové apartmány žádaných typologií n možnost využití služeb Hotelu Tossa 
Mar včetně dokoupení stravování

ApArtmáNy tOSSA mAr  ̈ ¨¨ 3

ANO

Bs

150 m

€

období od / do 02.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
25.07.

25.07.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.typ ubytování

1  vilky DON JUAN HHH  *platí pro dítě do 11 let na 3. lůžku; plná penze
P2 5 290 5 290 5 690 6 790 6 790 9 390 9 790 9 790 9 790 8 190 8 190 6 490 5 290 -

1 dítě* zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA zdArMA -

UBytOváNÍ NA 7 NOCÍ SE ZAJiŠtĚNOU plNOU pENZÍ
slevy pro 3. a 4. lůžka:

Vilky don Juan
n  děti do 11 let - 

100 % / 3. lůžko, 
50 % / 4. lůžko

n ostatní od 12 let - 20 %

období od / do 23.05.
30.05.

30.05.
13.06.

13.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
18.07.

18.07.
01.08.

01.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

26.09.
03.10.typ ubytování

2  ApArtmáNy GivErOlA rESOrt HHH   vratná kauce: 50 € / osoba
mono 2+2 19 390 19 390 27 090 27 090 39 790 39 790 39 790 27 090 27 090 27 090 19 390 19 390
bilo 4+1 24 790 24 790 34 090 34 090 50 290 50 290 50 290 34 090 34 090 34 090 24 790 24 790

3  ApArtmáNy tOSSA mAr ¨¨¨  vratná kauce: 200 € / apt.
bilo 4 13 390 16 990 16 990 21 690 21 690 27 890 35 590 35 590 21 690 13 390 13 390 11 190
trilo 6 21 190 24 790 24 790 30 690 30 690 36 890 44 690 44 690 30 690 21 190 21 190 17 790

UBytOváNÍ NA 7 NOCÍ BEZ StrAvy

v ceně na osobu je zahrnuto:
n  ubytování ve dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí (od / do soboty)
n  7x plná penze
n  denní a závěrečný úklid
n  ložní a koupelnové prádlo
n  spotřeby vody a el. energie
n  delegátské služby CK n  další služby viz text u ubytovací kapacity

fakultativní příplatky:
n autoBusoVÁ dopraVa z čr - 2.990 Kč / os.
n  LeteCKÁ dopraVa z praHy - kalkulaci žádejte ve své CK 
Giverola resort 
n výhled na moře - 3.900 Kč / apt. / týden
n plážový servis - 1.100 Kč / týden

povinné příplatky:
n  pobytová taxa v místě - 0,50 € / noc / os. od 15 let

v ceně na apartmán je zahrnuto:
n  pronájem apartmánu na 7 nocí 

(od / do soboty)
n  závěrečný úklid
n  ložní a koupelnové prádlo
n  spotřeby vody a el. energie
n  delegátské služby CK
n  další služby viz text u jednotlivých kapacit

aKCe!
15 % do 28. 2.

10 % do 29. 3.


