
 

 



Školní poznávací zájezd do Barcelony - Španělsko 
Cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 45 platících osob a více. 
 
Aktuální počet žáků zaregistrovaných na zájezd je: 63 žáků. 
 
Datum cestování: od soboty 6.5.2023 do neděle 14.5. 2023 
 
Zájezd letadlem by exkurzi neúměrně prodražil (cena přes 20 000 Kč/žák). Aktuální 
návrh cesty je večer a v noci cestovat autobusem přímo do Barcelony - Španělsko. 
 
Hotel 2*/3*, letovisko na pobřeží Costa Brava/Maresme 
 

 
ZÁKLADNÍ VARIANTA 

 
(přímá cesta do Španělska a zpět bez přenocování ve Francii, s polopenzí): 
Cena: 11 790 Kč /  student ve vícelůžkovém pokoji. 
Poznámka: 
Cena a ostatní podmínky jsou platné při počtu 45 platících osob a více. 
Cena zahrnuje cestovní pojištění Uniqa a polopenze (snídaně a večeře). 
Cena nezahrnuje vstupy do památek. 
 

 
Program zájezdu: 
 
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Přejezd přes Německo a Francii do 
Španělska (noční přejezd).  
 
2. den: V dopoledních hodinách příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme. Ubytování. 
Individuální program. Večeře. 
 
3. den: Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do hlavního města Katalánska Barcelony 
– památky katalánského architekta Antonia Gaudího: park Güell, katedrála Sagrada 
Familia, domy Casa Batlló a Casa Milá (vstup do jednoho z domů dle společné domluvy), 
dále hora Montjüic s rozlehlým olympijským areálem. V odpoledních hodinách návrat do 
hotelu. Večeře.  
 



4. den:  
Varianta A: Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do horského kláštera Montserrat, 
umístěného ve stejnojmenném vápencovém pohoří. Prohlídka kláštera, křížové cesty a 
přilehlého okolí. V bazilice, pocházející z 16. století, je umístěna posvátná soška Panny 
Marie Montserratské, zvané La Moreneta. Ve 13 hodin zhlédnutí vystoupení chlapeckého 
pěveckého sboru Escolanía. V odpoledních hodinách návrat do hotelu. Večeře. 
 
Varianta B: Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do přímořského městečka Cadaqués, 
prohlídka typické lokální architektury světlých domů, procházka po pobřeží, do přístavu, 
přechod do sousedního Port Lligat. Odpoledne přejezd do kláštera Sant Pere de Rodes. V 
odpoledních hodinách návrat do hotelu. Večeře. 
 
5. den: V dopoledních hodinách odjezd lodí do letoviska Tossa de Mar – procházka po 
letovisku, možnost koupání. V odpoledních hodinách návrat autobusem zpět do hotelu. 
Večeře. 
 
6. den: Snídaně. Dopoledne návštěva středověkého města Gerona – prohlídka hradeb, 
Arabských lázní, zahrad, židovské čtvrti El Call, katedrály, Rambly. Odpoledne návštěva 
města Figueres – prohlídka Muzea Salvadora Dalího. V podvečerních hodinách návrat do 
hotelu. Večeře. 
 
7. den: Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do Barcelony – dle zájmu možnost 
návštěvy fotbalového stadionu FC Barcelona Camp Nou, poté prohlídka Gotické čtvrti, 
katedrály, známé promenády La Rambla a přístavu. Možnost návštěvy Picassova muzea. 
V odpoledních hodinách návrat do hotelu. Večeře. 
 
8. den: Snídaně. V dopoledních hodinách individuální program. V odpoledních hodinách 
odjezd přes Francii a Německo do ČR (noční přejezd). 
 
9.den: V dopoledních hodinách příjezd do ČR. 
 
Poznámka: změna programu vyhrazena. 

 
 
 
 
 
 



DALŠÍ VARIANTY 
 
2. varianta (plná penze): 11 790 Kč + 1 100 Kč = 12 890 Kč 
(plná penze v sobě zahrnuje: klasickou snídani a večeři na hotelu + obědový balíček 
s sebou na výlet) 
 
3. varianta (polopenze, 1 přenocování ve Francii cestou do Katalánska /zpáteční 
cesta bez přenocování/): 11 790 Kč + 1 700 Kč = 13 490 Kč 
(Nutná úprava programu, protože přenocováním přijdeme o 1 den, případně nutnost 
zájezd o 1 den prodloužit. Přenocování ve Francii by pravděpodobně proběhlo v 
některém z hotelů mezi Štrasburkem a Dijonem).  
 
V případě přenocování ve Francii je nutné vyrazit na zájezd o den dříve, tj. v pátek 5. 5. 
2023 či jeden den z programu v Katalánsku vynechat. 
 
4. varianta (plná penze, 1 přenocování ve Francii cestou do Katalánska /zpáteční 
cesta bez přenocování/): 11 790 Kč + 1 100 Kč + 1 700 Kč = 14 590 Kč 
(Nutná úprava programu, protože přenocováním přijdeme o 1 den, případně nutnost 
zájezd o 1 den prodloužit. Přenocování ve Francii by pravděpodobně proběhlo v 
některém z hotelů mezi Štrasburkem a Dijonem) 
 
V případě přenocování ve Francii je nutné vyrazit na zájezd o den dříve, tj. v pátek 5. 5. 
2023 či jeden den z programu v Katalánsku vynechat. 
 
VSTUPY 
 
Orientační informace o vstupech do památek: 
Cena vstupů bude aktualizována na počátku turistické sezóny 2023! 
Část těchto peněz je doručena měsíc před školním zájezdem do školy: 

● minimálně skupinové rezervace do Casa Milá, Casa Batlló, Sagrada Familia, 
Park Güell, Camp Nou je nutné kvůli obdržení skupinové slevy a omezeným 
vstupním kapacitám zakoupit bezhotovostně dopředu [po shromáždění 
vybraného vstupného nákup zajistí CK]  

-Casa Milá: skupinové vstupné 14,85€/osoba nebo Casa Batlló: skupinové   vstupné 
22,00€/osoba.  
-Sagrada Familia: skupinové vstupné 9€/osoba.  
-Park Güell: vstupné 9€/osoba.  
-Camp Nou: vstupné 27,50€/osoba/kompletní tour.  



-Montserrat cca 15€/osoba (za základní vstupy nebo Escolanía a Panna Maria 
Montserratská) nebo Sant Pere de Rodes – 3€/osoba 

● rezervace do Muzea Salvatora Dalí a loď do Tossy lze platit v hotovosti 
na místě [vstupné není třeba vybírat před zájezdem, postačí si vzít 
peníze na tyto vstupy s sebou na zájezd]  

 Muzeum Salvadora Dalího a Joyas, Figueres: skupinové vstupné 11€/osoba.  
Loď Tossa de Mar: cca 17€/osoba (v závislosti na místě odjezdu; Již nyní je však na 
příští rok avizováno zdražení jízdného - ověříme na počátku turistické sezóny 2023). 
*Ceny vstupů se mohou v průběhu roku změnit.  
 

Platební podmínky:  
• 1. platba splatná k datu 12.12.2022 
• 2. platba splatná k datu 28.2.2023 
 
Rozdělení pokojů je v plné kompetenci hotelu.  
Všechny autobusové výlety v místě pobytu doprovází český/slovenský průvodce s 
výkladem.  
Skupinové akce a prohlídky objektů je třeba rezervovat v dostatečném časovém 
předstihu.  
Pro školní skupiny je nutné potvrzení vydané školou (seznam studentů a pedagogů – 
označený razítkem, seznam studentů s podpisy rodičů – souhlas opuštění území ČR). 
 
 
 
 

 


