BASKICKO A JIH FRANCIE S KOUPÁNÍM
program č. SP01
termín: 7denní, dle přání klienta
a kapacitních možností

8 990 Kč

[novinka]

»

1. den - v odpoledních hodinách odjezd od školy,
noční přejezd do Francie
2. den - příjezd do SAINT-TROPEZ - městečko s nezaměnitelnou středomořskou atmosférou,
známé natáčením „četnické“ série, citadela, přístav, plavba lodí do lagunového městečka PORT
GRIMAUD - „Benátky Provence“, koupání
na písečné pláži, odjezd na ubytování ve Francii
3. den - odjezd do španělského regionu BASKICKO, odpoledne prohlídka přímořského
letoviska a místa konání filmového festivalu
SAN SEBASTIAN - historické centrum, kostely Santa Maria a Sv. Vincent, relax na pláži
či návštěva Aquaria, zastávka na kopci Igeldo
s nejhezčím výhledem na záliv a město, odjezd
na ubytování
4. den - prohlídka moderního velkoměsta BILBAO - procházka historickým jádrem, návštěva Guggenheim Museum - největší evropské
muzeum moderního umění, pyšnící se nádhernou architekturou z titanu, skla a pískovce, odjezd
k Biskajskému mostu - památka UNESCO,
symbol Bilbaa a technický div - gondola nás převeze přes řeku Nervión a vystoupíme na vyhlídku, poté návrat na ubytování
5. den - odjezd k pobřeží Atlantiku - procházka
na malebný OSTRŮVEK GAZTELUGATXE
s kostelem San Juan - jedno z nejkrásnějších míst
Baskicka, zastávka v městečku GUERNICA (oběť
bombardování a místo spojené s Picassovým obrazem) - guernický dub, v případě možnosti návštěva
budovy baskického parlamentu, odjezd do hlavního města Baskicka VITORIA - historické centrum,
Plaza de España, katedrála Santa Maria, Plaza
de la Virgen Blanca, návrat na ubytování
6. den - odjezd do francouzského městečka
ARCACHON - jedno z nejkrásnějších letovisek
na pobřeží Atlantiku, koupání na dlouhých písečných plážích, možnost ochutnávky ústřic, nákupy francouzských delikates, večer odjezd zpět
do ČR (v případě zájmu či nepřízně počasí: alternativa - BORDEAUX vč. návštěvy Muzea vína)
7. den - návrat zpět ke škole

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)
přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min. 13 platících)
4x ubytování se snídaní (vícelůžkové pokoje)
služby průvodce
mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům
1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů
zákonné pojištění proti úpadku CK
komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh
(poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

i

K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným
(podrobný aktuální rozpis zašleme).
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