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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20057 2019/2020 dle nabídky CK

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 7 450,-
BrNo a okoLí KČ 7 650,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, TV 

a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži), za příplatek 
možnost zajistit ubytování v hotelu IBIS Budget (třílůžkové 
pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji – cenu zašleme 
na vyžádání)

•	 2x ubytování v hotelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)

•	 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

•	 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

MONACKÝ DEN 
A ROZMANITÉ 
KATALÁNSKO
MONAKO – FIGUERES – GIRONA –
BARCELONA – COSTA BRAVA
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy do Monaka
2. den  příjezd do Monaka, celodenní prohlídka s průvodcem – Monte 

Carlo, možnost návštěvy Oceánografického muzea nebo 
Knížecího paláce, katedrála s hrobem Grace Kelly (dle 
časových možností návštěva interiérů), přístavní čtvrť La 
Condamine (trasa závodů Formule 1), exteriéry Casina, 
japonské zahrady, přejezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii

3. den  návštěva Figueres a Girony
 prohlídka města Figueres, rodiště a místa posledního odpo-

činku mistra surrealistického malířství S. Dalího (možnost 
návštěvy Dalího muzea), přejezd do historického centra 
Katalánska Girony – kamenný most Pont De Pedra přes 
řeku Onyar, gotická katedrála s údajně nejširší chrámovou 
lodí v Evropě, kostel Sant Feliu s osmi římskými a raně 
křesťanskými hrobkami ve zdech oltářního prostoru a nád-
hernou kaplí, staré židovské město, Arabské lázně, přejezd 
na ubytování do některého z letovisek na pobřeží Costa Brava 

4. den  návštěva modernistické Barcelony 
 možnost návštěvy nedokončené stavby Antonia Gaudího 

Sagrada Familia (chrám Svaté rodiny), pohádkový Park 
Güell, třída Passeig de Gracia se secesními domy Gaudího 
a dalších architektů, možnost návštěvy domu La Pedrera 
(výstava o díle Gaudího), nemocnice de Sant Pau, návrat 
na ubytování, dle počasí a časových možností koupání v moři 

 alternativně: výjezd na vrcholek Tibidabo s krásným  
výhledem na město – zábavní park a kostel sv. Srdce

5. den  návštěva gotické Barcelony 
 prohlídka přístavu se sochou Kryštofa Kolumba, procházka 

starou gotickou čtvrtí Barrio Gótico, možnost návštěvy ka-
tedrály sv. Eulálie, procházka po známé třídě La Rambla, 
návštěva nejzajímavější barcelonské tržnice „La Boquería“ –  
osobní volno na nákupy, náměstí Plaça Catalunya, možnost 
návštěvy skanzenu Poble Espanyol na vrchu Montjuic 
nebo Muzea katalánského umění, Olympijský stadion, 
kde v roce 1992 probíhaly letní olympijské hry, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky

6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Monako

Madrid

Barcelona
Girona

Figueres

MOžNOST PRODLOUžENÍ O 1 DEN
koupání v Lloret de Mar, případně návštěva tematického 
parku Ferrari Land nebo poutního místa Montserrat


