Studijní poznávací zájezd do Katalánska
27. 9. – 6. 10. 2019
Hotel 3*, letovisko na pobřeží Costa Brava/Maresme

9 990 Kč / student ve vícelůžkovém pokoji
Poznámka:

cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 45 platících osob a více

V ceně je zahrnuto:











Ubytování 7 nocí s polopenzí v hotelu 3*, pobřeží Costa Brava/Maresme
Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích (třílůžkové, čtyřlůžkové)
Autobusová doprava (klimatizovaný bus s WC)
2 x výlet do Barcelony
Výlet do Figueres a do přírodního parku Cap de Creus
Výlet do přírodní rezervace Garotxa
Výlet na Montserrat
Delegátský a průvodcovský servis v místě pobytu
Cestovní pojištění Generali – varianta Universal
Pojištění proti úpadku CK

V ceně nejsou zahrnuty vstupy, turistická taxa (0,50 €/noc platí pouze starší 16 let), plavba lodí,
MHD v Barceloně, kapesné ani jiné vedlejší výdaje.

Orientační informace o vstupech (pro rok 2018):
Casa Batlló: skupinové vstupné 18,50€/osoba
Sagrada Familia: skupinové vstupné 9€/osoba
Park Güell: vstupné 7€/osoba
Camp Nou: vstupné 21€/osoba/kompletní tour
Muzeum Salvadora Dalího a Joyas, Figueres: skupinové vstupné 10€/osoba
Výlet lodí Costa Maresme – Tossa de Mar: 18€/osoba

Vratný depozit: 20€ /student (depozit se vybírá na místě a slouží jako jistina při případném vzniku škody na hotelu)
Platební podmínky:
 1. platba splatná k datu 3. 12. 2018: 5 000 Kč / student
 2. platba splatná k datu 7. 5. 2019: 4 990 Kč / student
Bankovní převod:
číslo účtu: 5331781/0100
variabilní symbol: není potřeba
poznámka pro příjemce: jméno a příjmení studenta, třída - Katalánsko

Rozdělení pokojů je v plné kompetenci hotelu.
Všechny autobusové výlety v místě pobytu doprovází český průvodce
s výkladem.

Modelový program
1. den (pátek): V dopoledních hodinách odjezd z Frýdku - Místku. Přejezd přes Německo a Francii
do Španělska (noční přejezd).
2. den (sobota): V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme. Ubytování. Individuální
program – možnost prohlídky letoviska, pobyt na pláži. Večeře.
3. den (neděle): Snídaně. Dopoledne odjezd do hlavního města Katalánska Barcelony – prohlídka fotbalového
stadionu FC Barcelona Camp Nou, přejezd po Paseo de Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá, návštěva baziliky
Sagrada Familia a parku Güell. V podvečerních hodinách návrat do hotelu. Večeře.
4. den (pondělí): Snídaně. Dopoledne odjezd na poutní místo Montserrat – benediktinský klášter v horách
se známou Černou Madonou, pěší turistika – nejvyšší montserratský vrchol Sant Jeroni (1235 m), možnost výjezdu
lanovkou nebo vyhlídkovou kabinou. Odpoledne návrat do hotelu. Individuální program. Večeře.
5. den (úterý): Snídaně. Pobyt v letovisku, prohlídka města, pobyt na pláži. Individuální program. Večeře.
6. den (středa): Snídaně. Dopoledne odjezd do oblasti Gerony - přírodní sopečná rezervace Garrotxa (pěší turistika)
a návštěva městečka Olot. V odpoledních hodinách návrat do hotelu. Individuální program. Večeře.
7. den (čtvrtek): Snídaně. Dopoledne plavba lodí do města Tossa de Mar, pobyt na pláži, prohlídka městečka.
Odpoledne návrat autobusem do hotelu. Individuální program. Večeře.
8. den (pátek): Snídaně. Dopoledne odjezd do Figueres – návštěva muzea Salvadora Dalího. Poté odjezd
do přímořského městečka Cadaqués (Cap de Creus).V podvečerních hodinách návrat do hotelu. Večeře.
9. den (sobota): Snídaně. Dopoledne odjezd do Barcelony. Prohlídka přístavu, procházka po Las Ramblas, návštěva
známé barcelonské tržnice La Boquería, Gotická čtvrť a návštěva katedrály sv. Eulálie, náměstí Plaza Catalunya.
Individuální program. Večer zhlédnutí „Fuente Mágica“ a následný odjezd přes Francii a Německo do ČR (noční
přejezd).
10.den (neděle): Ve večerních hodinách příjezd do ČR.

Poznámka: změna programu vyhrazena.

