
  

Termín: 6.-11.10.2019               Číslo zájezdu: 19-790              Cena: 7 800,- Kč 

 

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: cca 65 EUR pro studenty do 18 let 
- nápoje k večeři 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 


