
  

 
Pokyny k zájezdu č. 19-790 „Krásy Katalánska“ 

 
Vážené dámy a pánové, milí studenti! 
 
Rádi bychom Vám sdělili několik důležitých informací k zájezdu, jehož se ve dnech 06.-11.10.2019 zúčastníte. Připravili 
jsme pro Vás: Důležité informace o Vašem zájezdu (str. 1+2), Check list „co s sebou“ (str. 3) a Potvrzení o povinném 
pojištění proti úpadku cestovní kanceláře (str. 4), Obsah a limity cestovního pojištění (str.4) a program zájezdu (str. 5). 
 
Odjezd:  06.10.2019 v 14:30 od budovy školy (Základní školy Na Habru, Jablonského 865, Hořice) 
    v 15:00 od budovy školy (Masarykova OA, Jičín, ul. 17. listopadu) 
Návrat:  11.10.2019 na stejné místo v odpoledních hodinách (odhad 16-18 hod.) 
 
Dispečerský telefon - v případě potřeby při odjezdu volejte 00420 731 474 044. 
 
Strava: je zajištěna takto:  07.10.  večeře 
   08.-09.10. snídaně, večeře 
   10.10.  snídaně  
 
 Na hotelu je jídla vždy dostatek. Hotelová jídla se skládají z polévek, ze zeleninových salátů či těstovin 

podávaných jako předkrm. Jako hlavní jídlo se podává maso, ryba, těstoviny, brambory. Jako dezert si 
lze vybrat zmrzlinu, sladký zákusek nebo ovoce. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří, každý účastník 
si je hradí na místě sám (doporučujeme koupit velkou vodu vždy pro několik osob). Během zájezdu 
budete mít možnost dokoupit si stravu nebo občerstvení. 

 
Pojištění: Všichni účastníci jsou pojištěni u pojišťovny ČSOB na léčebné výlohy, úrazové připojištění, pojištění 

odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění storno poplatků. Limity pojištění uvádíme dále, 
pojistné podmínky najdete na www.zajezdyproskoly.cz nebo Vám je poskytneme na vyžádání. 

 
Cesta: Cesta do Španělska a zpět i cestování mezi jednotlivými památkami je zajištěno zájezdovým 

autobusem splňujícím všechny nezbytné normy, vybaveným klimatizací, kávovarem, minibarem, 
ledničkou, videem aj. Celkově se ujede téměř 4 000 km, je dobré být na cestu připraven. Do autobusu 
si připravte malé zavazadlo, kde budete mít nezbytné jídlo a pití, doklady, věci osobní hygieny a 
potřeby. Doporučujeme polštářky a deky, dále hudební přehrávače, knihy. Během cesty bude podáván 
výklad a pouštěno video. Bezpečnostní a hygienické přestávky při dlouhých přejezdech budou po cca 
3,5-4 hodinách. Doporučujeme částku cca € 5,- na placené toalety v Německu. Dle platných právních 
předpisů byste měli být po celou dobu jízdy připoutáni!  

 
Ubytování:           Tři noci v hotelu, ve čtyřlůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím: 
 Hotel Riviera, Avinguda del Mar 21, 08398 Santa Susanna, Tel.:+34 937 678 450 
   
Vstupy: Vstupy budou hrazeny průvodcem hromadně, aby se využilo skupinových slev. Na vstupy 

doporučujeme částku 45 EUR, pro zájemce o projížďku lodí se vstupné navyšuje o 20-25 EUR. Na 
kapesné a další stravu doporučujeme podle osobních možností a zvyklostí cca 10-20 EUR na den. 

 Orientační výše vstupného (může se lišit od skutečnosti): 
 - Park Güell - € 7,50 
 - Sagrada Família - € 9,-  
 - Casa Milá - € 14,85 (pro nahlášené zájemce) 
 - Casa Batlló - €22,- (pro nahlášené zájemce) 
 - ruiny Empúries - zajištěn vstup zdarma po školní skupinu 
 - projížďka lodí kolem ostrůvků Las Medas - € 20-25,- dle společnosti 
 - Barcelonská katedrála - € 3,- 
 - metro v Barceloně - € 1,02 / jízda 
  
  
 
  



  

 
Oblečení: Doporučujeme mít s sebou raději více tenkých a lehkých vrstev než jen jednu silnější, pohodlné boty 

na celodenní chození, ev. náhradní boty i kalhoty. Teploty by měly být v tomto období už příjemné. 

 
Doklady: Pro vstup do Španělska je zapotřebí mít s sebou platný cestovní doklad - buď cestovní pas, nebo 

občanský průkaz. Platnost Vašeho cestovního dokladu si před odjezdem prosím zkontrolujte, musí být 
platný alespoň po předpokládanou dobu pobytu mimo ČR. Je vhodné mít s sebou kopii svého 
cestovního dokladu (stačí strana s údaji a fotografií). 

 
 V případě, že bude někomu z účastníků zájezdu odmítnut vstup na území některého státu, nemůžeme 

nést odpovědnost za jeho návrat, platit náklady spojené s návratem nebo poskytovat náhradu za 
nevyužité služby. 

 
Platební karty: Cestovní šeky a platební karty VISA, American Express, Diners Club, MasterCard a 

EuroCard jsou ve Španělsku běžně přijímané. Eura doporučujeme vyměnit v ČR. 
 
Krádeže a sejfy: Zloděje najdete všude, kde se sejde hodně lidí a oblíbenými oběťmi jsou právě lehce rozpoznatelní 

turisté. Na pláž a na výlety si berte jen nezbytně nutnou částku peněz. Nenechávejte volně ležet 
cennější věci v restauraci, jídelně a dalších veřejných prostranstvích. V autobusu ukládejte cennější 
věci raději do uzamykatelného zavazadlového prostoru (na sedadlovou část se v případě krádeže 
nevztahuje pojištění zavazadel). 

 
Voda:  Voda z vodovodu je sice zdravotně nezávadná, ale k pití a často ani k vaření ji neužívají ani místní 

obyvatelé. Proto doporučujeme vodu kupovat v místních obchodech, není drahá. 
 
El. přístroje: Místní elektrická síť má stejné parametry jako v ČR (230 V, 50 Hz), zásuvky odpovídají evropskému 

systému kulatých zdířek. 

 

Průvodce: Pavel Bičiště - kontakt na průvodce bude účastníkům předán v autobuse cestou do Španělska 
 
Důležitá telefonní čísla:  Mezinárodní předčíslí Španělska je: 0034 

První pomoc (záchranka, policie, hasiči): 112  
Národní policie (Policía Nacional):   091 
Záchranná služba (Samur):   092 
Pohotovostní telefon na CK:  +420 776 872835 (+420 PRO TRAVEL) 

 
Adresa na zastupitelský úřad: Velvyslanectví České republiky ve Španělsku - Embajada de la República Checa 

Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid  
Telefon +34 91 353 1880, sekretariát-91 353 1882, KO-91 353 1896-7  
Fax +34 91 353 1885, KO - 91 353 1898 
Nouzová linka +34 69 998 2307 
Web: www.mzv.cz/madrid, email: consulate_madrid@mzv.cz 
 
Honorární konzulát České republiky ve Španělsku 
Travessera de Gracia, 52, 5-o, 2-a, 08021 Barcelona 
Telefon: 0034/932413236, nouzová linka: +34 609 449 147, Fax: 0034/932413237 
E-mail: Barcelona@honorary.mzv.cz 

 

  
  



  

 

Pokyny k bezpečnosti: 

 vždy dodržujte pokyny vašich pedagogů a průvodce 

 neoddělujte se od skupiny, držte se vždy pohromadě 

 během volna se pohybujte vždy alespoň ve dvojicích, nikdy nechoďte sami 

 mějte vždy u sebe své doklady, pojištění a telefon 

 dávejte si pozor na své věci, hlídejte si především doklady a peníze 

 nikdy nenechávejte svá zavazadla odložená bez dozoru 

 při přecházení silnic se dobře rozhlédněte 

 pokud se ztratíte, kontaktujte nejbližšího policistu či navštivte policejní stanici 

 nedávejte se do řeči s cizími lidmi, nic si od nich neberte 

 v případě nouze vždy volejte průvodci nebo vašim pedagogům 

 nebojte se průvodci svěřit s jakýmkoliv problémem 
 
Check-list pro účastníky zájezdu: 

 Platný pas / OP + kopie zadní strany cestovního dokladu / OP pro případ ztráty 

 Evropský průkaz zdravotního pojištění (kartička pojišťovny) 

 Mobilní telefon, nabíječka (baterky), event. fotoaparát / kamera  

 Aktivovaný roaming a dostatečný kredit pro volání v zahraničí 

 Kartička ideálně v nepromokavém obalu, na níž je uvedeno vaše jméno, adresa, věk, kontakt na blízkou osobu, 

pokud berete léky, tak uveďte jaké 

 Hotovost: kapesné pro osobní potřebu a na vstupy, drobné mince na toalety (v SRN 0,70 EUR/použití WC), 

menší českou hotovost na nápoje v autobusu 

 Příruční zavazadlo / batoh pro celodenní nošení 

 Potraviny a pití na první den / dny zájezdu - při pobytech ve městech vždy průvodce upozorní účastníky na 

možnost dokoupení potravin 

 Věci do autobusu na noční přejezdy - deka, polštářek, volnější oblečení a obuv 

 Sluneční brýle, opalovací krém, pláštěnka / deštník, nepromokavá bunda, pokrývka hlavy 

 Přezůvky na ubytování, náhradní boty, kvalitní pevnou obuv na delší pěší přesuny - poslední den se kvůli 

povinné bezpečnostní přestávce před odjezdem budete pohybovat až 10 hodin bez přístupu do autobusu 

 Ručník, toaletní potřeby, papírové kapesníky, náplast 

 Osobní léky 

 Psací potřeby, papír, zápisník 

 Věci pro zábavu - časopis, křížovky, knížka, mp3, sluchátka apod. 

 Event. visačky a zámky na zavazadla, klíče k zámkům 

 V případě zájmu knižní slovníček nebo slovník ve formě aplikace v telefonu 

 

Co nechat určitě doma: 

× Alkohol a omamné látky 

× Zbraně - nože, nůžky, obranné spreje, boxery aj. 

× Zvířata  

× POZOR! Držení zbraní či držení alkoholu nebo omamných látek osobami do 18 let je ve Španělsku zakázáno! 

 

Mobilní telefon - doporučení: 
- uložte si telefonní číslo na průvodce (bude Vám sděleno v autobuse) a na naši nouzovou linku - +420 776 872 835 

- uložte si telefonní číslo na tísňovou linku první pomoc - 112 

- aktivujte si roaming pro volání v zahraničí 

- při rozchodech během zájezdu se ujistěte, že máte telefon zapnutý 

- snažte se udržovat telefon nabitý, především před celodenní návštěvou Barcelony 

- pokud se ztratíte nebo budete mít jiný vážný problém, volejte průvodci/pedagogovi/naši nouzovou linku 



  

 
Pojištění proti úpadku CK: 
 
 

 
 

 
Rozsah a limity cestovního pojištění: 

 
 
Kartičku cestovního pojištění obdržíte od průvodce v autobuse. 
 
 
 

Věříme, že Vám tyto informace usnadní přípravu Vaší cesty. Doufáme, že se Vám výlet s cestovní kanceláří PRO TRAVEL 
bude líbit. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat naši kancelář na adrese uvedené v hlavičce. 
 
Přejeme Vám krásné cestovní zážitky! 
 
Kolektiv CK PRO TRAVEL  



  

 
 

Termín: 6.-11.10.2019                     Číslo zájezdu: 19-790 

KRÁSY KATALÁNSKA 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo, Francii a Španělsko 
a zastavovat budeme jen na protažení, občerstvení a toalety. 
 
2. DEN: VOLNÝ ČAS U MOŘE 

Po příjezdu na pobřeží Costa Brava se ubytujeme v hotelu a zbytek dne strávíme odpočinkem na pláži a koupáním 
v moři. Večer se společně navečeříme v hotelové restauraci. 
 
3. DEN: BARCELONA - PO STOPÁCH GAUDÍHO 

Po snídani vyrazíme poprvé do Barcelony na prohlídku města. Navštívíme známý Park Güell - Gaudího projekt 
přírodního města, kde nás okouzlí zvířecí sochy a také Gaudího muzeum v domě, kde žil až do své smrti. Pak si 
prohlédneme slavnou katedrálu Sagrada Família, v jehož kryptě je pohřben Gaudí, pro kterého byl tento nejneobvyklejší 
kostel v Evropě životním dílem. Odpoledne navštívíme nejavantgardnější dílo Antoni Gaudího - Casa Milà nebo slavný 
dům Casa Battló (oba domy jsou zaneseny na seznamu památek UNESCO). Večer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a 
nocleh. 
 
4. DEN: EMPÚRIES, L´ESTARTIT 

Po snídani odjedeme severním směrem k ruinám řeckořímského města Empúries, které se nachází na břehu moře v 
nádherné přírodní scenerii. Projdeme se areálem a prohlédneme si staré město Palaiapolis ze 7. století př. Kristem, nové 
město Neapolis a římské město založené Juliem Caesarem. Odpoledne přejedeme do lázeňského přímořského letoviska 
L´Estartit, kde budeme moci strávit volný čas na pláži nebo se projet lodí se skleněným dnem okolo ostrůvků Las Medas. 
V podvečer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh. 
 
5. DEN: BARCELONA  

Po snídani odjedeme do hlavního města Katalánska, do Barcelony. Prohlédneme si Gotickou čtvrť, kde se mimo jiné 
nachází i starobylý královský palác a Barcelonská katedrála - masivní gotická katedrála s románskou kaplí a krásným 
ambitem. Projdeme se po nejslavnější barcelonské ulici La Rambla, kde je rušno po celý den. Ulici lemují hotely, paláce, 
obchody, kavárny a pozornost budí také mimové, muzikanti nebo kartářky. Poté se vydáme do přístavu Port Vell na 
závěrečné rozloučení s Barcelonou. Večer odjedeme zpět do České republiky. 
 
6. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v odpoledních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej studených a teplých nápojů 
- 3x ubytování s polopenzí v 3* hotelu na pobřeží Costa Brava po 2-4 osobách na pokoji, turistická daň 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka  
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a projížďka lodí 
- nápoje k večeři 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 


