Termín: 13.-22.6.2020

Číslo zájezdu: 20-900

Cena: 15 500,- Kč

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v ranních hodinách. Autobusem pojedeme přes SRN, Francii a Španělsko a
zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: BARCELONA
Ranní příjezd do katalánské metropole Barcelony. Prohlídka města - Gotická čtvrt se starobylým královským palácem a
mohutnou gotickou katedrálou. Nejslavnější španělská ulice Las Ramblas, která je lemována mnoha hotely, paláci,
obchody nebo kavárnami. Nejavantgardnější Gaudího dílo Casa Milá, slavný kostel Sagrada Família, jehož stavbě
Gaudí věnoval dlouhých šestnáct let. Další zajímavosti a památky města. Večer odjedeme na ubytování.
3. DEN: VALENCIA
Po snídani odjedeme do Valencie, třetího největšího města Španělska. Po příjezdu si prohlédneme náměstí Plaza de la
Reina s katedrálou La Seu, která je považována za místo odpočinku mýtického Svatého Grálu; centrální trh Mercat
Central nacházející se v secesní budově ve čtvrti Mercat nedaleko Starého města. Projdeme se futuristickým areálem
zvaným Město umění a věd (Ciudad de las Artes y las Ciencias). V komplexu, který ročně navštíví čtyři miliony lidí, se
nachází například akvárium, kino, koncertní hala, planetárium nebo vědecké muzeum. V podvečer odjedeme na
ubytování.
4. DEN: CÓRDOBA
Po snídani přejedeme do města Córdoba ležící na řece Guadalquivir. Společně si prohlédneme jedinečnou maurskou
mešitu přestavěnou na křesťanskou katedrálu a krásné zahrady starého Alcazáru. Prozkoumáme také židovskou čtvrť
se spletitými uličkami a typickými maurskými patii. Večer odjedeme na ubytování.
5. DEN: SEVILLA
Po snídani navštívíme město Sevilla, přezdívané „perla Andalusie“. Společně se projdeme kolem významných památek
- třetí největší evropskou katedrálu se známou zvonicí Giraldou, palácový komplex Alcazár v maurském slohu, býčí
arénu, Torre del Oro nebo náměstí Plaza de España s lavičkami z keramických dlaždic. V případě časové rezervy se
krátce zastavíme v městečku Antequera, které se pyšní maurskou pevností a řadou kostelů. Večer se vrátíme na
ubytování.
6. DEN: GIBRALTAR
Po snídani vyrazíme na výlet do britské kolonie, do Gibraltaru. Vystoupáme na mohutnou skálu s přírodní rezervací a
pokocháme se nádhernými výhledy. V případě příznivého počasí dohlédneme až do Afriky. Prohlédneme si i zdejší
jedinou evropskou volně žijící kolonii opic. Odpoledne strávíme v případě pěkného počasí u moře s možností koupání.
Při zpáteční cestě se v případě časové rezervy zastavíme v městečku Ronda, které je známé jako kolébka koridy a
dějiště Hemingwayova románu Fiesta. Poté se vrátíme na ubytování.
7. DEN: GRANADA
Po snídani vyrazíme do města Granada, ve kterém se nachází jedny z nejúchvatnějších maurských památek na území
Španělska. Odpoledne si prohlédneme město a navštívíme Alhambru s jedinečnými ukázkami maurské architektury,
která měla vytvořit vizi pozemského ráje. Poté si prohlédneme katedrálu a královskou kapli Capilla Real s ostatky
Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského a s jejich sbírkou obrazů nevyčíslitelné hodnoty. V podvečer se projdeme
čtvrtí Albaicín, která se rozkládá na svahu proti Alhambře. Přes noc přejedeme do Aragonie.
8. DEN: ZARAGOZA
Po ranní hygieně se zastavíme v metropoli Aragonie, městě Zaragoza, kde si prohlédneme hlavní památky kolem
rozlehlého náměstí Plaza del Pilar. Odpoledne přejedeme na pobřeží Costa Maresme, kde se ubytujeme a budeme mít
čas se po náročné cestě osvěžit v moři. Večer přijedeme na ubytování.

9. DEN: VOLNÝ ČAS U MOŘE
Po snídani budeme mít volno u moře s možností koupání v moři. V případě zájmu bude možné podniknout výlet lodí
do letoviska Tossa de Mar. Odpoledne se vydáme na cestu zpět do České republiky.
10. DEN: NÁVRAT DO ČR
Návrat v podvečerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej studených a teplých nápojů
- 6x ubytování se snídaní v hotelu/hostelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích
- služby průvodce po celou dobu zájezdu
- turistická daň
- 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
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících
- návštěva Alhambry je nutná rezervovat v dostatečném předstihu a není možné garantovat její dostupnost
- program Barcelony můžeme na přání upravit

