
 

 

 
 
 

BARCELONA, MONTSERRAT, FIGUERES 
 
 

Termín:  20.-25.5. 2012         Číslo zájezdu: 016-9003                                            Cena: 6 700,- Kč
             
Program  zájezdu: 
1. den: 
- odjezd ve večerních hodinách od budovy školy, noční přejezd přes Německo a Francii s potřebnými zastávkami 
2. den:  
- pokračování v jízdě Francií směrem ke Středozemnímu moři 
- v odpoledních hodinách příjezd do letoviska La Grande Motte, krátká zastávka na koupání v moři a odpočinek 
- odjezd na nocleh ve Francii 
3. den:  
- po snídani přejezd do Španělska a zastávka ve městě Figueres, kde jeho slavný rodák Salvador Dalí založil v roce 

1974 Teatro-Museo Dalí, druhé nejnavštěvovanější muzeum ve Španělsku. Prohlídka muzea 
- přejezd do rybářského městečka Cadaqués, které pro svůj půvab přitahovalo mnoho umělců (Picasso, Henri 

Matisse, Salvator Dalí, Federico Garcia Lorca a další). Relaxace u moře, možnost krátkého přejezdu (nebo 
procházky) do nedaleké rybářské vesničky Portlligat , kde se nachází dům Salvadora Dalího 

- přejezd na ubytování do hotelu, večeře 
4. den: 
- po snídani odjezd k fotbalovému stadionu Camp Nou, který je domovem jednoho z nejznámějších fotbalových 

družstev světa - FC Barcelona. Prohlídka stadionu a muzea  
- návštěva kláštera Montserrat  - nejuctívanějšího komplexu Katalánska pocházejícího z 9. století  
- návrat zpět na ubytování do hotelu jako minulou noc, večeře 
5. den: 
- po snídani přesun do Barcelony a prohlídka města: 

- Gotická čtvrť, kde se mimo jiné nachází i starobylý královský palác a Barcelonská katedrála - masivní gotická 
katedrála s románskou kaplí a krásným ambitem 

- procházka po nejslavnější ulici ve Španělsku - Las Ramblas, kde je rušno po celý den. Ulici lemují hotely, paláce, 
obchody, kavárny a pozornost budí také mimové, muzikanti nebo kartářky 

- nejavantgardnější dílo Antoni Gaudího - Casa Mila, dům, který se naprosto odchýlil od uznávaných 
architektonických zásad své doby 

- slavný kostel Sagrada Família, v jehož kryptě je pohřben Gaudí, pro kterého byl tento nejneobvyklejší kostel 
v Evropě životním dílem, jemuž věnoval dlouhých šestnáct let 

- odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Francii a SRN s potřebnými zastávkami 
6. den: 
- návrat v podvečerních hodinách 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- dopravu zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej studených a teplých nápojů 
- 1x ubytování se snídaní v hotelu typu F1 po třech osobách na pokoji. Na pokoji je jedno široké dvoulůžko se 

společnou přikrývkou, nad dvoulůžkem je napříč jedna úzká postel s přikrývkou. Na pokoji je televize a umyvadlo, 
WC a sprchy jsou na chodbách, po každém použití WC následuje čistící proces. 

- 2x ubytování s polopenzí (bez nápojů) v 3* hotelu ve dvoulůžkových pokojích s 1-2 přistýlkami 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a projížďku lodí: cca 30€ pro studenty do 18-ti let 
 

Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 


