KATALÁNSKO S KOUPÁNÍM A ZASTÁVKOU V MONAKU
program č. SP01, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd
přes Německo či Rakousko a Itálii do Francie.
2. den
Příjezd do MONAKA - návštěva Oceánografického muzea, procházka starým městem ke Knížecímu paláci, návštěva katedrály, kde je pohřbena Grace Kelly, pokračování do přístavní
čtvrti La Condamine (trasa okruhu Formule 1),
prohlídka exteriérů Casina, odjezd na ubytování
ve Francii.
3. den
Po snídani přejezd do Španělska, zastávka ve FIGUERES - rodiště a místo posledního odpočinku
surrealistického malíře Salvadora Dalího, návštěva jeho muzea Teatro-Museu Dalí, zastávka
v historickém městě GIRONA - návštěva katedrály, středověký most, staré židovské město, odjezd
na ubytování do oblasti Costa Brava (Divoké pobřeží), ubytování.
4. den
Návštěva hradu CASTELL DE SANTA FLORENTINA (středověký hrad z 11. stol., mj. zde
byly natáčeny scény ze seriálu Game of Thrones),
návštěva botanické zahrady v BLANES, plavba
lodí podél pobřeží, návrat na ubytování.
5. den
Celodenní výlet do hlavního města Katalánska
BARCELONY. Dopoledne: modernistická Bar-

celona - projížďka kolem nedokončené katedrály
Antonia Gaudího Sagrada Familia, procházka
pohádkovým Parkem Güell. Odpoledne: gotická
Barcelona - barcelonská katedrála - masivní
gotická katedrála s románskou kaplí, procházka
po nejslavnější ulici Barcelony La Rambla, pěšky
na kopec Montjuïc, procházka k olympijskému
stadionu, večer odjezd zpět do ČR.
6. den
Návrat zpět ke škole.

9 690 Kč

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)
1x ubytování v hotelu F1 se snídaní a večeří formou teplých párků s pečivem
(3lůžkové pokoje)
2x ubytování v **/***hotelu s polopenzí (2 až 4lůžkové 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
K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).
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