
 
Soukromá ZŠ a MŠ Adélka, o. p. s. 
pořádá pobytově-poznávací zájezd 
 
ŠPANĚLSKO 
- P E Ñ Í S C O L A 
 

Peñíscola leží necelých 220 km jižně od Barcelony na 
Costa del Azahar – „pobřeží pomerančovníkového květu“, 
jednom z nejpřitažlivějších pobřeží celého Španělska. 
Pobřeží lemují pláže s jemným zlatým pískem a  přilehlé 
vnitrozemí se zprvu zelená úrodnými sady, aby se záhy 
zvedalo do pohoří El Maestrazgo, které zdobí malebné 
vesničky v typickém středomořském stylu. Celá oblast Costa 
del Azahar je protkaná historickými památkami. I stará čtvrť 
města Peñíscola s templářským hradem, kde svého času 
pobýval i vzdoropapež, dnes bez nejmenších pochyb patří 
mezi nejvýznamnější historicko-umělecké památky kraje 
Valencia. V současnosti žije Peñíscola především turismem.  

Naše škola sem jezdí už mnoho let a vždy jsou děti i 
dospělí velice spokojeni. Po celou dobu pobytu máme 
k dispozici vlastní bus, kterým pořádáme zájezdy 
k zajímavým cílům v širokém okruhu (příroda, památky, 
jeskyně apod.).   
 
 
 
Program zájezdu: 
1. den  večer odjezd od školy Adélky (18. h.), přejezd přes SRN do Francie 
2. den  9 h zastávka ve Francii (bude vybráno krásné místo, historicky zajímavé, snad i s možností       

koupání, noční přejezd do Španělska) 
3.den  příjezd do Peniscoly v ranních  hodinách (+- 6. h.), ubytování do 17 hodin (většinou dříve), večer 

bývá karnevalový průvod městem, končí tam slavnosti 
3. –9.den  pobyt u moře, možnost fakultativních výletů, bus zůstává s námi 
10. den  odpoledne odjezd z Peniscoly, zastávka v Barceloně (+- 4 h), odjezd  ze Španělska 
11. den 9 h zastávka  někde po trase, opět bude vybráno zajímavé místo (trasa Peníscola – Barcelona- 

Montpellier – Lyon - Besancon a Baden – Baden v SRN ) – přejezd do ČR (příjezd do nástupního 
místa v noci mezi 0 – 4 h) 

 

Ubytování: 
V plně obsazených apartmánech povětšinou typu 4/6, jedná se o 2 oddělené ložnice se 2 lůžky, 
obývací pokoj se 2 přistýlkami (rozkládací gauč), kuchyňský kout, sociální zařízení, balkon 
s výhledem na moře a přístav. U typu 2/4 s výhledem na bazén. K apt. domu (na webu naleznete 
Forner) patří i bazén. Od moře nás dělí 30 metrů (přejde se ulice). 
 

     Termín:         10. 9. – 21. 9. 2020 (pobyt 12. – 19. 9.) 
 

Cena:       6.600 Kč/dítě školou povinné 
     8.700 Kč/dospělý 

 
 

u malých dětí cena dle požadavků (lůžko, strava) 
(rodinná sleva od 3 osob možná, děti MŠ případná sleva dle požadavků - lůžko, strava apod.) 



 
  

Cena zahrnuje: 
dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v apartmánu, českou polopenzi (snídaně, 
polévka k obědu, večeře, začíná se večeří, končí snídaní + balíček na cestu), spotřebu energie, 
závěrečný úklid 

 

Cena nezahrnuje: 
cestovní pojištění, fakultativní výlety (hradí se na místě v Kč či Euro dle počtu účastníků a najetých 
km) 
 
Kontakt: 
Soukromá ZŠ a MŠ Adélka, o. p. s., Mašovice 5, Horšovský Týn, 346 01 
Tel: 379422970, 732942871 
skolaadelka@seznam.cz 
 

 

 



 

 


