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Školní poznávací zájezd  

 

Valencie edukativně 

 
                                                                     

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblast pomerančových hájů, tradičních festivalů a historických perel, autonomní oblast Valencie, 
Vás zve ke svému objevení.  
 
Historická Valencie Vám nastavuje i druhou tvář své moderní přítomnosti. Futuristický komplex 
Města umění a věd, okupující část bývalého říčního koryta, které kdysi protínalo celé město, nabízí 
návštěvníkům nezapomenutelný zážitek z největšího kulturního, vzdělávacího a zábavního celku 
v Evropě. 
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17.10. - 25.10. 2015 

Apartmány/hotel 1* v Oropesa del Mar. 

Cena: 13 780,- Kč / student ve vícelůžkovém pokoji 

Poznámka: cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 40 platících osob / 3 osoby 
pedagogického doprovodu jsou zdarma (služby zahrnuté v ceně zájezdu).  

V ceně je zahrnuto:  

 Ubytování 6 nocí s plnou penzí v apartmánech/hotelu 1* v Oropesa del Mar. 

 Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích (třílůžkové, čtyřlůžkové, …). 

 Tři osoby pedagogického doprovodu zdarma. 

 Autobusová doprava (klimatizovaný bus s WC).  

 2x výlet do hlavního města Valencie.  

 Výlet do města Sagunto. 

 Výlet do města Peñíscola.  

 Doprava do skanzenu Mals dels Doblons. 

 Výuka španělštiny na jazykové škole v rozsahu 9 hodin/pobyt. 

 Vstupné do celého areálu Muzea umění a věd. 

 Delegátský a průvodcovský servis v místě pobytu.  

 Cestovní pojištění Generali – varianta Universal. 

 Pojištění proti úpadku CK.  
 
 
 
V ceně není zahrnuto: ostatní vstupy, kapesné ani jiné vedlejší výdaje.  
 
 
Vratný depozit: 10€ /student (depozit se vybírá na místě a slouží jako jistina při případném vzniku 
škody na hotelu). 
 
 

          

Rozdělení pokojů je v plné kompetenci ubytovacího zařízení. 
 
Všechny autobusové výlety v místě pobytu doprovází český průvodce s výkladem (Vyjma 
Barcelony). 
 
Skupinové akce a prohlídky objektů je třeba rezervovat v dostatečném časovém předstihu. 
 
Pro školní skupiny je nutné potvrzení vydané školou (seznam studentů a pedagogů s daty 
narození – označený razítkem). 
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Modelový program – program upravíme dle Vašich potřeb a požadavků. 
 

1. den (sobota): V dopoledních hodinách odjezd z ČR. Přejezd přes Německo a Francii do 
Španělska (noční přejezd). 

2. den (neděle): V odpoledních hodinách příjezd do letoviska Oropesa del Mar. Ubytování. 
Individuální program – možnost prohlídky letoviska – historická část města se zříceninou hradu, 
čtvrť Marian D´Or s plánovanou výstavbou největšího rekreačního centra Evropy. Večeře. 

3. den (pondělí): Snídaně. V dopoledních hodinách výuka španělštiny na jazykové škole (3 
hod.). Odpoledne odjezd do historického městečka Sagunto – prohlídka římského divadla a 
zříceniny hradu. V odpoledních hodinách návrat do apartmánu/hotelu. 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/hotelu. Večeře. 

5. den (středa): Snídaně. V dopoledních hodinách výuka španělštiny na jazykové škole (3 
hod.). V odpoledních hodinách odjezd do středověkého opevněného města Peñíscola – prohlídka 
starého města a hradu z 13. století. V odpoledních hodinách návrat do apartmánu/hotelu. 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/hotelu. Večeře. 

7. den (pátek): Snídaně. V dopoledních hodinách výuka španělštiny na jazykové škole (3 hod.). 
V odpoledních hodinách návštěva skanzenu pod širým nebem Mas dels Doblons s 5 
degustacemi typických místních produktů. V odpoledních hodinách návrat do 
apartmánu/hotelu. Večeře. 

8. den (sobota): Snídaně. V ranních hodinách odjezd do Barcelony – individuální prohlídka 
Gotické čtvrti, katedrály, známé promenády La Rambla a přístavu. Osobní volno. Ve večerních 
hodinách odjezd přes Francii a Německo do ČR (noční přejezd). 

9. den (neděle): Ve večerních hodinách příjezd do ČR. 
 
Poznámka: změna programu vyhrazena.  
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Orientační informace o vstupech:  
 

La Catedral, Valencia: skupinové vstupné 4€/osoba.  

Věž Miguelete, Valencia: skupinové vstupné 1,50€/osoba.  

Muzeum býčích zápasů: skupinové vstupné 1€/osoba.  

Býčí aréna: skupinové vstupné 8€/osoba.  

Lonja de le Seda/Burza hedvábí: skupinové vstupné 1€/osoba.  

Hrad, Peñíscola: skupinové vstupné 2,50€/osoba.  

Skanzen Mas dels Doblons: skupinové vstupné 7€/osoba.  

 
Muzeum umění a věd: www.cac.es  
 

„Oceanogràfic“: skupinové vstupné 12,55€/osoba.  

Museo de la Ciencias + „Hemisferic“: skupinové vstupné 6,85€/osoba.  

„Hemisferic“ + „Oceanogràfic“: skupinové vstupné 14,10€/osoba.  

Museo de la Ciencias + „Oceanogràfic“: skupinové vstupné 13,80€/osoba.  

Možnost kompletního vstupného do celého areálu: skupinové vstupné 17,50€/osoba. 

http://www.delfintravel.cz/
http://www.cac.es/

