Jižní Francie a Katalánsko

Školní poznávací zájezd
Poznejte obě tyto jedinečné krajiny, rozkládající se na severozápadním pobřeží Středozemního moře, během
jednoho zájezdu.
Města jako papežský Avignon, přístavní Marseilles, pohádkový Carcassonne zcela jistě uspokojí Vaší touhu
po poznání netradičních míst, stejně jako hlavní město Katalánska Barcelona, romantická zákoutí
světoznámého pobřeží Costa Brava či svou historií jedinečné město Gerona.
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4.10. – 13.10.2019
Ubytování v hotelu/hostelu v Nimes / pobřeží Costa Brava/Maresme.
1. varianta: 11 990 Kč / student ve vícelůžkovém pokoji
Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 45 platících osob a více / 3 osoby pedagogického
doprovodu jsou zdarma (služby zahrnuté v ceně zájezdu).
2. varianta: 12 490 Kč / student ve vícelůžkovém pokoji
Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 40 – 44 platících osob / 3 osoby pedagogického
doprovodu jsou zdarma (služby zahrnuté v ceně zájezdu).
V ceně je zahrnuto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubytování 2 noci s polopenzí v hotelu/hostelu v Nimes.
Ubytování 5 nocí s polopenzí v hotelu 2*/3* na pobřeží Costa Brava/Maresme.
Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích (třílůžkové, čtyřlůžkové).
Tři osoby pedagogického doprovodu zdarma.
Autobusová doprava (klimatizovaný bus s WC).
Výlet do Nimes.
Výlet do Avignonu/Arles a Marseilles.
Výlet do Carcassonne.
2x výlet do Barcelony.
Návštěva lisovny olivového oleje + výlet do Gerony.
Delegátský a průvodcovský servis v místě pobytu.
Cestovní pojištění Generali – varianta Universal.
Pojištění proti úpadku CK.

V ceně není zahrnuto: vstupy, plavba lodí, kapesné ani jiné vedlejší výdaje.
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.
Skupinové akce a prohlídky objektů je třeba rezervovat v dostatečném časovém předstihu.
Pro školní skupiny je nutné potvrzení vydané školou (seznam studentů a pedagogů s daty narození –
označený razítkem).
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Modelový program – program upravíme dle Vašich potřeb a požadavků.
1. den (pátek): V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Přejezd přes Německo do Francie.
2. den (sobota): Cestou zastávka a prohlídka římského akvaduktu Pont du Gard. V poledních hodinách
příjezd do Nimes a ubytování v hotelu. Následně prohlídka centra města – římské památky: amfiteátr,
Dianin chrám, Porte Auguste. Večeře.
3. den (neděle): Snídaně. Dopoledne odjezd do Avignonu, bývalého sídla papežů, prohlídka města –
Avignonský most, Papežský palác obehnaný hradbami, katedrála Notre Dame des Doms. Odpoledne
přejezd do Marseilles – návštěva centra města, starého přístavu, Notre Dame de la Garde. Návrat do
hotelu. Večeře.
4. den (pondělí): Snídaně. Dopoledne odjezd do města Carcassonne, jednoho z nejzachovalejších
středověkých opevněných měst v Evropě. Prohlídka pevnosti Chateau Comtal s vodním příkopem, bazilika
St. Nazaire, karbonská brána. V odpoledních hodinách odjezd do Španělska na pobřeží Costa
Brava/Maresme. Ubytování. Individuální program. Večeře.
5. den (úterý): Snídaně. Poznání pobřeží Costa Brava/Maresme – výlet lodí do historického letoviska
Tossa de Mar – prohlídka městečka. V odpoledních hodinách návrat na hotel. Večeře.
6. den (středa): Snídaně. Dopoledne odjezd do hlavního města Katalánska Barcelony – památky
katalánského architekta Antonia Gaudí: park Güell, katedrála Sagrada Familia, domy Casa Batlló a Casa
Milá, návštěva stadionu FC Barcelona. V podvečerních hodinách návrat do hotelu. Večeře.
7. den (čtvrtek): Snídaně. V dopoledních hodinách návštěva lisovny olivového oleje Empordalia v oblasti
Pau – prohlídka lisovny, sadu a možná ochutnávka olivových olejů. Odpoledne návštěva historického města
Gerona – prohlídka hradeb, Arabských lázní, zahrad, židovské čtvrti El Call, katedrály, Rambly. V
podvečerních hodinách návrat do hotelu. Večeře.
8. den (pátek): Snídaně. Dopoledne individuální program – možnost koupání či aktivit na pláži. Oběd. V cca
14 hodin odjezd do Barcelony – prohlídka Gotické čtvrti, katedrály, známé promenády La Rambla a
přístavu. Večer zhlédnutí představení magických fontán na Španělském náměstí. V nočních hodinách
návrat do hotelu.
9. den (sobota): Snídaně. Dopoledne individuální program. V odpoledních hodinách odjezd přes Francii a
Německo do ČR.
10. den (neděle): V odpoledních hodinách příjezd do ČR.
Poznámka: změna programu vyhrazena.
Orientační informace o vstupech:
Pont du Gard, skupinové vstupné 3,50€/osoba.
Amfiteátr Nimes, skupinové vstupné 10,00€/osoba.
Papežský palác, Avignon: skupinové vstupné 6,50 €/osoba.
Chateau Comtal, Carcassonne: skupinové vstupné 1,20 €/osoba (60 €/skupina).
Sagrada Familia: skupinové vstupné 9€/osoba. Park
Güell: vstupné 7€/osoba.
Camp Nou: vstupné 23€/osoba/kompletní tour.
Lisovna olivového oleje: skupinové vstupné + ochutnávka 5€/osoba.
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