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POKYNY K ODJEZDU 

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

 

Název zájezdu: Valencie edukativně  

Číslo zájezdu:   140758 

Termín zájezdu: 17.10. – 25. 10.2015 

Datum odjezdu: 17.10.2015 (sobota) 

Čas odjezdu:  8:00 hod. 

Místo odjezdu: parkoviště v ul. Josefa Kotase, u kruhového objezdu v Ostravě-

Hrabůvce 

Vedoucí zájezdu: Mgr. Erika Kopečková, tel. +420 605 457 986 

 

Sraz účastníků je 30 minut před odjezdem. 

Doprava 

Autobusový dopravce: Autodoprava Ševčík. 

Označení autobusu: za čelním sklem bude mít autobus ceduli DELFÍN TRAVEL. 

Vybavení autobusu: klimatizace, polohovací sedadla, WC, DVD, kávovar, lednice. 

Před uložením Vašeho zavazadla do úložného prostoru autobusu doporučujeme toto zavazadlo 

pečlivě označit visačkou. S ohledem na kapacitu zavazadlového prostoru dodržujte, prosíme, 

obecné pravidlo 1 zavazadla na osobu v maximální hmotnosti do 20 kg + malé příruční zavazadlo. 

Není možné akceptovat kartony vody, apod. Dále upozorňujeme, že v autobusu je zakázáno 

kouření. Během cesty se cca po 4 hodinách konají bezpečnostní přestávky, zpravidla na 

parkovištích benzinových čerpadel vybavených WC. Zasedací pořádek je v kompetenci 

pedagogického doprovodu.   

Předpokládaný příjezd do letoviska Oropesa del Mar je následujícího dne v poledních hodinách. 

 

V případě, že by se během Vašeho odjezdu vyskytly jakékoli komplikace, kontaktujte nás na 

telefonním čísle + 420 734 127 114 

http://www.delfintravel.cz/
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Delegát/Průvodce  

Ve Španělsku Vás bude při příjezdu očekávat náš stálý průvodce, který Vás uvítá během úvodní 

informační schůzky a bude Vás doprovázet během celého pobytu. Můžete se na něj obracet se 

všemi dotazy a připomínkami.  

 

Ubytování  

Ubytování v den příjezdu bude probíhat po předložení ubytovacího poukazu voucheru a dokladu 

totožnosti. CK ani průvodce nemohou ovlivnit čas ubytování. Dle daného počtu dívek a chlapců 

Vám byla zaslána distribuce apartmánů v Oropese del Mar tak, aby byli chlapci a dívky ubytováni 

odděleně. Přistýlky jsou plnohodnotná lůžka, pouze přemístitelná. 

 

Apartmány jsou vybaveny ložním prádlem, ale nejsou vybaveny ručníky. Ručníky je třeba si vzít 

své vlastní! Doklady, peníze a další cenné věci doporučujeme uzamknout do trezoru, který je Vám 

v hotelu k dispozici za poplatek. Hotel neručí za případné ztráty mimo trezor. 

 

Stravování  

Stravování probíhá formou švédských stolů. Začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den 

odjezdu. V případě potřeby může být jídlo nahrazeno balíčkem na cestu nebo výměnou večeře za 

oběd či naopak.   

V každém hotelu jsou stanoveny časy výdeje jídel v hotelové restauraci. V ceně obědů a večeří je 

zahrnut jeden nápoj. Nápoje je možné zakoupit přímo v hotelové restauraci.  

 

 

Z hotelové restaurace je zakázáno vynášet jakékoli jídlo. 

 

 

 

Pojištění  

V ceně zájezdu je zahrnuto cestovní pojištění GENERALI. Doporučujeme Vám seznámit se s 

podrobnými podmínkami a věnovat pozornost také Výlukám z pojištění. 

 

Cestovní doklady  

Při cestě do Španělska budete potřebovat platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Občan mladší 

15 let může opustit území ČR s vlastním cestovním pasem.  

http://www.delfintravel.cz/
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Orientační ceny  

Ve Španělsku se používá měna EURO. Běžně jsou akceptovány platební karty Visa, Mastercard, 

Eurocard, American Express, Diners Club. Nejlevnější nákupy potravin a ostatního zboží jsou v 

supermarketech (Caprabo, Dia, Carrefour apod.). Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. 

V obchodě 

 

světlý chléb   1-2€    coca-cola 0,5l  1-1,5€ 

pomeranče kg                     1,30-2€   banány kg  1,30-2€ 

bageta    od 1€    kopeček zmrzliny 1,50-2€ 

jogurt baleni 4 ks  od 1,20€    

balená voda 1l 0,30-1,50€ 

kanystr vody 5-8 l             0,55-2,50€     

krabice mléka   0,80-1,50€       

víno 0,75l   od 1,50€ (lepší vína od 6€) 

sangría 1l   1-2€ 

pivo – lahev 1 l 1-1,5€ 

 

V restauraci  

 

káva s mlékem   1-1,80€ 

minerálka 2dcl  0,80-1,50€ 

víno 2dcl   od 1,5€ (dle značky) 

pivo 0,5l   1,80-3€ (dle značky) 

polední menu             10-15€ (3 chody) 

paella              18-23€ (pro 2 osoby) 

pizza              8-10€ 

 

Další ceny 

 

jízdenka na vlak  3,40€  (jednosměrná Calella-Barcelona) 

půjčení kola 1 den  20-25€  

půjčení auta 1 den  50-60€  

pohlednice   0,50-1€ 

známka do ČR   0,62€ 

 

Kapesné  

Kapesné doporučujeme ve výši cca 120 eur (cca 80 na nápoje a ostatní výdaje + cca 40 eur na 

dodatečné vstupy). 

 

 

http://www.delfintravel.cz/
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Užitečné informace  

– na plážích ve Španělsku se pronajímají lehátka i slunečníky za cca 5 euro na den/kus 

– lehátka u hotelového bazénu jsou vždy zdarma 

– nezapomeňte si přibalit léky osobní potřeby, krémy na opalování, doporučujeme také něco na 

spálení od sluníčka (např. Panthenol nebo Fenistil), pokrývku hlavy 

– v hotelu jsou elektrické zásuvky s napětím 220V jako v ČR 

– v den odjezdu je třeba uvolnit pokoje do 9. hodiny. Přesný čas odjezdu autobusu je v kompetenci 

vedoucího skupiny 

 

Děkujeme, že jste se rozhodli absolvovat pobytově poznávací zájezd s naší cestovní kanceláří Delfín 

travel. Uděláme vše pro to, abychom nezklamali Vaši důvěru a zájezd splnil Vaše očekávání, neboť 

spokojený klient je pro nás tou největší odměnou. 

 

Přejeme Vám šťastnou cestu! 

 

Kolektiv cestovní kanceláře Delfín travel 
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