Studijní poznávací zájezd do Katalánska
29. 9. – 7. 10. 2022
Hotel 3*, letovisko na pobřeží Costa Brava/Maresme
1. varianta: 11 890 Kč /student ve vícelůžkovém pokoji
Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 45 a více platících osob.
2. varianta: 12 490 Kč /student ve vícelůžkovém pokoji
Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 40-44 platících osob.

V ceně je zahrnuto:
• ubytování na 6 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 Garrotxa,
• výlet na Montserrat,
• delegátský a průvodcovský servis v místě pobytu,
• cestovní pojištění Uniqa – včetně připojištění na Covid 19 (případná karanténa v místě pobytu),
• pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje:
• vstupy,
• turistickou taxu (0,50 €/noc platí pouze starší 16 let),
• plavbu lodí, minibusy na Cap de Creu, MHD v Barceloně,
• kapesné a jiné vedlejší výdaje,
• případné testy na covid v destinaci.
Vratný depozit: 20€ /student (depozit se vybírá na místě a slouží jako
jistina při případném vzniku škody na hotelu).

Rozdělení pokojů je v plné kompetenci hotelu.
Všechny autobusové výlety v místě pobytu doprovází český průvodce s výkladem.
Pro školní skupiny je nutné potvrzení vydané školou (seznam studentů a pedagogů – označený razítkem).

Zájezdu se mohou zúčastnit pouze studenti s dokončeným a platným očkováním proti onemocnění
covid-19. Kontrola platných covid pasů proběhne 5. 9. 2022. V případě nesplnění této podmínky se bude
postupovat dle storno poplatků daných cestovní kanceláří (viz Všeobecné smluvní podmínky účasti na
zájezdech – Storno).

Studijní poznávací zájezd do Katalánska
29. 9. – 7. 10. 2022
Platební podmínky:
• 1. platba splatná k datu 10.3.2022: 6 000 Kč / student,
• 2. platba splatná k datu 25.5.2022: 5 890 Kč / student při 1. variantě,
6 490 Kč / student při 2. variantě.
Bankovní převod:
č.ú.: 5331781/0100
variabilní symbol: není potřeba
poznámka pro příjemce: jméno a příjmení studenta, třída-Katalánsko
(př. Jan Novák, 5.A-Katalánsko)

Orientační informace o vstupech:
Casa Batlló: skupinové vstupné 18,50€/osoba,
Sagrada Familia: skupinové vstupné 25€/osoba,
Park Güell: vstupné 9€/osoba,
Camp Nou: vstupné 27€/osoba/kompletní tour,
Muzeum Salvadora Dalího a Joyas, Figueres: skupinové vstupné 11€/osoba,
Výlet lodí Costa Maresme – Tossa de Mar: 18€/osoba,
Cap de Creus – svoz minibusy - 8€/osoba.
Poznámka: uvedené ceny vstupného jsou platné pro rok 2021.

Zájezd zajišťujeme ve spolupráci s cestovní kanceláří
Delfín travel s.r.o., cestovní kancelář
Biskupská 1754/3,
110 00 Praha 1
tel.: +420 277 775 898
fax: +420 277 775 898
skoly@delfintravel.cz, www.delfintravel.cz

Studijní poznávací zájezd do Katalánska

Modelový program
1. den (čtvrtek 29.9.): V dopoledních hodinách odjezd z Frýdku-Místku. Přejezd přes Německo a Francii do Španělska
(noční přejezd).
2. den (pátek 30. 9.): V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme. Ubytování. Individuální
program – možnost prohlídky letoviska, pobyt na pláži. Večeře.
3. den (sobota 1. 10.) 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.
4. den (neděle 2. 10.): Snídaně. Dopoledne odjezd do oblasti Gerony – přírodní sopečná rezervace Garrotxa (El
parque natural de la Zona volcánica de Garrotxa) – pěší turistika, návštěva městečka Olot/Besalú. V odpoledních
hodinách návrat do hotelu. Individuální program. Večeře.
5.den (pondělí 3. 10.): Snídaně. Dopoledne odjezd do hlavního města Katalánska Barcelony – přejezd po Paseo de
Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá, bazilika Sagrada Familia, pohádkový park Güell. V podvečerních hodinách
návrat do hotelu.
6. den (úterý 4. 10.): Snídaně. Dopoledne plavba lodí do města Tossa de Mar, pobyt na pláži, prohlídka městečka.
Odpoledne návrat autobusem do hotelu. Individuální program. Večeře.
7. den (středa 5. 10.): Snídaně. Dopoledne odjezd do Figueres – návštěva muzea Salvadora Dalího. Poté odjezd
do přímořského městečka Cadaqués. následně procházka do jedné z největších a nejkrásnějších katalánských
přímořských rezervací Parque Natural de Cap de Creus. V podvečerních hodinách návrat do hotelu. Večeře.
8. den (čtvrtek 6. 10.): Snídaně. Dopoledne odjezd do Barcelony. Prohlídka přístavu, procházka po Las Ramblas,
návštěva známé barcelonské tržnice La Boquería, dále procházka Gotickou čtvrtí 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).
9. den (pátek 7. 10.): Ve večerních hodinách příjezd do ČR.
Poznámka: změna programu vyhrazena.

