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Španělsko 2019
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Podrobný program
Poznámka
Odjezd v 15:00 od školy, přejezd přes Německo, Rakousko, Švýcarsko a Itálii do
Francie
Ráno příjezd do Nice, vycházka na Chateaux, výhled na Anglickou promenádu,
prohlídka Starého města, koupání, přejezd na ubytování ve Formuli 1 – Frejus
Dopoledne odjezd do Marseille, katedrála Notre Dame la Grande (krásný výhled na
Marseille a ostrov Iff), procházka přístavem, odjezd do Blanes, ubytování
Volno, koupání
Kemp je vzdálen 100 m od pláže a
má krásný bazén se slanou vodou,
restauraci, ovocné bary, tenisové kurty
Volno, koupání
www.campingsolmar.com
Barcelona (navíc 5,- eur). Dopoledne - okružní jízda, park Güell, Sagrada Família a
další díla Gaudího, hlavní třída Rambla, proslulá tržnice Boqueria ,
Odpoledne – Gotická čtvrť, v případě zájmu koupání na plážích Barcellonety nebo Nou
Camp, Olympijský stadion,
Volno, koupání
V případě zájmu prohlídka Blanes a
botanické zahrady
Volno, koupání, Aquapark Lloret del Mar
Je to drahé, ale obrovské množství zážitků
pouze pro zájemce 10:00 – 18:00 = 35,- E
(www.waterworld.es)
Volno, koupání, trhy v Blanes
Odpoledne - odjezd z Blanes
Po obědě příjezd do Berouna

Ubytování : 1 x noc v hotelu Formule 1 ve Frejus (třílůžkové pokoje - při požadavku 2 osob
na pokoji- navíc 600,- Kč), 7 x noc v karavanech v Blanes (Costa Brava)
Stravování : Vlastní (v karavanech je kuchyňský pult se sporákem a nádobím)
Cena :

6 600,- Kč (zahrnuje dopravu a ubytování)

Další informace : Ladislav Šíma 728 181 650

ladislav.sima@seznam.cz

P ř i h l á š ka
Organizátor zabezpečuje dopravu, ubytování a další doprovodné služby. Neručí za osobní
bezpečnost dospělých účastníků zájezdu. U nezletilých vyžadujeme souhlas zákonných
zástupců s výjezdem do zahraničí a vyjádření, že za své dítě přebírají plnou zodpovědnost.
Vedoucí zájezdu dbá na obecné dodržování bezpečnostních předpisů, ale neručí za případná
zranění vyplývající z nedodržení jeho pokynů.
Potvrzuji, že jsem byl (a) seznámen (a) s programem a podmínkami poznávacího a
pobytového zájezdu na Riviéru a do Španělska, který pořádá Rada rodičů při SPgŠ Beroun.
Zavazuji se zaplatit celou cenu zájezdu. Tuto částku zaplatím v hotovosti vedoucímu zájezdu
proti potvrzení nebo na účet Rady rodičů. ( Fio banka – 2701547243/2100). Zájezd je možné
zaplatit také ve splátkách. V tomto případě je nutné, aby 1. záloha 3 400,- Kč byla připsána na
účet Rady rodičů do konce března 2019. Na pokynu k proplacení musí být uvedeno jméno
účastníka zájezdu.
Zájezd je možné zaplatit také z Fondu kulturních a sociálních potřeb účastníka zájezdu nebo
jeho rodičů. Na základě objednávky vystaví Rada rodičů této organizaci fakturu.
Termíny plateb :
1. Záloha 3 400,- Kč do 31. března 2019
2. Doplatek 3 200,- Kč do 30. června 2019
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