Program zájezdu – KRÁSY KATALÁNSKA
Program zájezdu:
1. den (pátek): V 9:00 hod. odjezd z Frýdku – Místku. Přejezd přes Německo a Francii
do Španělska (noční přejezd).
2. den (sobota): V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží Costa Brava. Ubytování v
hotelu Ancla 3*. Prohlídka letoviska a jeho okolí. Večeře.
3. den (neděle): Snídaně. V 9:00 hod. odjezd do hlavního města Katalánska Barcelony
– fotbalový stadion FC Barcelona Camp Nou – rezervace na 10:00 hod., přejezd po
Paseo de Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá, nemocnice Sant Pau, bazilika
Sagrada Familia – rezervace na 14:00 hod., park Güell. V podvečerních hodinách
návrat do hotelu. Večeře.
4. den (pondělí): Snídaně. Pěší procházka z letoviska Lloret de Mar směrem Tossa de
Mar, kolem pomníku Sardany, pláž Sa Caleta, dále podél pobřeží s úchvatnými
scenériemi Costa Brava, zátoka Cala Trous, útesy a malé přírodní zátoky až na pláž
Canyelles, stezkou kolem Cala Morisca až do Tossa de Mar – prohlídka starého
rybářského městečka s majestátným středověkým hradem. Odpoledne návrat
autobusem do hotelu. Večeře.
5. den (úterý): Snídaně. Dopoledne odjezd do Figueres – rodiště a místo posledního
odpočinku mistra surrealistického malířství S. Dalího, návštěva Dalího muzea, přejezd
do města Gerony, historického centra Katalánska, kde stále dýchá středověk – Staré
město s kamenným mostem Pont De Pedra přes řeku Onyar, gotická katedrála s
nejširší chrámovou lodí v Evropě, kostel Sant Feliu s osmi římskými a raně
křesťanskými hrobkami ve zdech oltářního prostoru a nádhernou kaplí, staré Židovské
město, Arabské lázně. V odpoledních hodinách návrat do hotelu. Večeře.
6. den (středa): Snídaně. Dopoledne odjezd do oblasti Girony – přírodní sopečná
rezervace Garrotxa (El parque natural de la Zona volcánica de Garrotxa) – z města Olot
celodenní pěší turistika (v této přírodní rezervaci je spousta různých turistických stezek,
my si tu pravou vybereme až na místě. Každopádně uvidíte velké množství sopek a
dokonce se projdeme i do některého z kráterů.) V odpoledních hodinách návrat do
hotelu. Večeře.
7. den (čtvrtek): Snídaně. Výlet lodí do města Blanes – leží kolem čtyřkilometrového
zálivu, prohlídka jedinečné botanické zahrady, prohlídka přístavu, pobyt na pláži.
Odpoledne návrat lodí do hotelu. Večeře.
8. den (pátek): Snídaně. Dopoledne odjezd na poutní místo Montserrat – klášter v
horách s bazilikou se známou černou Madonou a hrobkami aragonských králů, pěší
turistika – nejvyšší montserratský vrchol Sant Jeroni (1235 m); moţžo výjezdu lanovkou
nebo vyhlídkovou kabinou. Odpoledne návrat do hotelu. Večeře.
9. den (sobota): Snídaně. Dopoledne odjezd do hlavního města Katalánska –
Barcelony. Výjezd na horu Montjüic s rozlehlým olympijským areálem a vyhlídkou,
odstavení autobusu, sjezd lanovkou a procházka po známé evropské třídě Las
Ramblas, návštěva nejzajímavější ze čtyřiceti barcelonských tržnic – secesní „La
Boquería“, náměstí Plaza Catalunya, návštěva Casa Batlló – rezervace na 13:00 hod.,
rozchod. Dále procházka Gotickou čtvrtí a návštěva katedrály sv. Eulálie a kostel Santa
María del Mar. Následně odjezd z přístavu na Španělské náměstí autobusem a
zhlédnutí představení magických fontán. Ve večerních hodinách odjezd přes Francii a
Německo do ČR (noční přejezd).
10. den (neděle): Ve večerních hodinách příjezd do Frýdku – Místku.

Studijní poznávací zájezd

Krásy Katalánska

Katalánsko – to je skalnaté pobřeží, dlouhé písečné pláže, hory, nížiny a lesy.
Katalánsko – rodiště umělců jako byl Salvador Dalí, Joan Miró a neopomenutelný
architekt Antonio Gaudí, jehož modernistické stavby zdobí hlavní město Katalánska –
Barcelonu.
Barcelona je v současnosti zářícím příkladem moderní španělské kultury, umění a
způsobu života. Překypuje rušným jižanským životem a památky doprovází návštěvníky
doslova na každém rohu. Neméně zajímavé je město Gerona, které leží na staré římské
cestě Via Augusta a dnes nabízí malebné a zachovalé historické centrum. Území
Katalánie láká k mnoha výletům a právem slibuje zajímavá poznání.
Termín zájezdu: 7.10 – 16.10. 2011
Hotel Ancla 3* v letovisku Lloret de Mar

Cena zájezdu: 7 890,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji

Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 45 platících osob
V ceně zahrnuto:
Ubytování 7 nocí s polopenzí v hotelu Ancla 3* v letovisku Lloret de Mar.
Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích (třílůžkové, čtyřlůžkové).
Autobusová doprava (klimatizovaný bus s WC).
2x výlet do Barcelony.
Výlet do Gerony a Figueres.
Výlet do oblasti Garrotxa.
Výlet na Montserrat.
Doprava z Tossa de Mar do Lloret de Mar.
Delegátský servis v místě pobytu.
Cestovní pojištění Generali – varianta Exkluziv (pojištění léčebných výloh, úrazové
připojištění, pojištění zavazadel, odpovědnost za způsobenou škodu, pojištění storna
zájezdu)
Pojištění proti úpadku CK.
Rozdělení pokojů je v plné kompetenci hotelu.
V ceně není zahrnuto: vstupy, plavba lodí, kapesné ani jiné vedlejší výdaje.
Povinné kapesné: 70 – 80 euro na vstupy
Vratný depozit: 10€ /student (depozit se vybírá na místě a slouží jako jistina při
případném vzniku škody na hotelu).
Platební podmínky:
1. platba splatná k datu 21.3.2011: 2 000,- Kč / student (z toho 1 000,- Kč je nevratná
záloha)
2. platba splatná k datu 20.4.2011: 2 500,- Kč / student
3. Platba splatná k datu 15.6 2011: 3 390,- Kč / student

