Milí studenti, vážení rodiče,
na červen 2020 organizujeme pro studenty našeho gymnázia (přednostně studenty španělštiny) poznávací
zájezd do španělského regionu Valencie.
Program zájezdu, jejž lze operativně upravit dle našich požadavků, vypadá následovně:
1. den (sobota): V dopoledních hodinách odjezd z ČR. Noční přejezd přes Německo a Francii do Španělska.
2. den (neděle): V odpoledních hodinách příjezd do Oropesa del Mar. Ubytování. Individuální program. Večeře.
3. den (pondělí): Snídaně. V dopoledních hodinách návštěva skanzenu pod širým nebem Mas dels Doblons s
degustacemi typických místních produktů. Odpoledne prohlídka letoviska Oropesa del Mar – historická část města se
zříceninou hradu, čtvrť Marina D´Or s plánovanou výstavbou největšího rekreačního centra Evropy, nebo procházka
po naučné ekostezce o délce 6 km spojující letovisko Oropesa del Mar se sousedním městečkem Benicasim. Návrat
do apartmánu. Večeře.
4. den (úterý): Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do hlavního města Valencie, prohlídka města – katedrála s
věží Miguelete (možnost prohlídky), slavná burza hedvábí La Lonja, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO,
dále trh Mercado Central a býčí aréna. Individuální program. V podvečerních hodinách návrat do apartmánu. Večeře.
5. den (středa): Snídaně. Dopoledne individuální program. V odpoledních hodinách odjezd do středověkého
opevněného města Peñíscola – prohlídka starého města a hradu z 13. století. V odpoledních hodinách návrat do
apartmánu. Večeře.
6. den (čtvrtek): Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do hlavního města Valencie – návštěva Města umění a věd,
největšího kulturního centra v Evropě, skládajícího se ze 4 moderních budov. V podvečerních hodinách návrat do
apartmánu. Večeře.
7. den (pátek): Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do městečka Morella, jednoho z nejpřitažlivějších měst
provincie Castellón. Prohlídka starého města, gotického kostela Santa María la Mayor ze 14. století, hradeb a hradu.
V odpoledních hodinách návrat do apartmánu. Večeře.
8. den (sobota): V dopoledních hodinách odjezd do Barcelony – individuální prohlídka Gotické čtvrti, katedrály,
promenády La Rambla a přístavu. V podvečerních hodinách odjezd a noční přejezd přes Francii a Německo.
9. den (neděle): V podvečerních hodinách příjezd do ČR.

Cena zájezdu je 11.490,- a zahrnuje:
• ubytování na 6 nocí v šestimístných apartmánech (2 ložnice + obývací pokoj) Solimar Tenerife 1* v Oropesa del Mar
- rozdělení pokojů je v kompetenci ubytovacího zařízení a pedagogického doprovodu a závisí také na skladbě skupiny
účastníků
• polopenze v nedalekém 3* hotelu Ancla
• autobusovou dopravu (klimatizovaný bus s WC)
• 2x výlet do hlavního města Valencie
 výlet do měst Peñíscola a Moralla
 doprava do skanzenu Mas dels Doblons a výrobny turrónů

 návštěva Barcelony
 delegátský a průvodcovský servis v místě pobytu
• cestovní pojištění Generali (varianta Universal) a pojištění proti úpadku CK

Vedlejší výdaje pak budou představovat vstupy (cca 40€), vratný depozit 10€ (depozit se vybírá na místě a
slouží jako jistina při případném vzniku škody na apartmánu), obědy a kapesné.
Orientační ceny vstupného pro rok 2019 (pro rok 2020 může dojít k drobnému navýšení):
VALENCIE
Katedrála - 4,00 € (podle preferencí a času)
Katedrální zvonice El Miguelete - 1,50 €
Muzeum býčích zápasů + Býčí aréna - 1,-€
Burza hedvábí - 1,-€
Lokální průvodce - 2,50 €
Oceanografic - 13,30 €
Oceanografic + Hemisferic - 14,90 €
Oceanografic + Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 14,60 €

Oceanografic + Museo de las Ciencias Príncipe Felipe +
Hemisferic - 18,30 €
PEŇÍSCOLA
Hrad + zahrady - 3,50 €
MORELLA
Hrad - 1,50 € Bazilika Panny Marie - individuální 2,50
€, skupinová 2,- €
Skanzen Mas dels Doblons: skupinové vstupné
7€/osoba

K závazné přihlášce je student povinen odevzdat hotově zálohu ve výši 500,-, která je v případě zrušení
přihlášky ze strany studenta nevratná.
Platba zájezdu se pak uskuteční ve dvou splátkách, a to ve výši 5.500,- během listopadu 2019 a 5.490,- na
začátku roku 2020 (obě platby proběhnou převodem na účet školy po pokynu ze strany organizátorů).
Další informace budeme poskytovat průběžně a zveřejňovat na stránkách školy v sekci Studium –
Předměty – Španělský jazyk – ŠJ ke stažení. Dotazy můžete směrovat na organizátory zájezdu, profesory
Zuzanu Märzovou, Martina Hošša a Davida Radza, a to mailem (marzova@gymvod.cz; hosso@gymvod.cz;
radzo@gymvod.cz) nebo telefonicky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA
Tímto souhlasím s účastí své dcery/svého syna .................................................................................................
na školním zájezdu do Španělska v termínu 13. - 21. června 2020 a zároveň prohlašuji, že jsem se
seznámil/a s výše uvedenými informacemi k zájezdu a souhlasím s nimi.
.................................................................................................................
podpis rodiče/zákonného zástupce

