
 

Kouzelné Katalánsko 
 

 

Termín: 13. 6. – 20. 6. 2020 

1. den: Odjezd od školy v odpoledních hodinách a přejezd do Monackého knížectví. 

2. den: Celodenní pobyt v Monte Carlu, hlavním městě Monaka. Dopoledne návštěva Oceánografického muzea. 
Prohlídka starého města a Knížecího paláce. Odpoledne návštěva katedrály, kde je pohřbena kněžna Grace, a pro-
hlídka okruhu F1. Večer ubytování na hotelu ve Francii. 

3. den: Po snídani odjezd do Španělska. Cestou zastávka v rodišti Salvadora Dalího Figueres a návštěva Teatro – Museo Dalí.  Poté prohlídka 
malebného městečka Cadaques, které vždy táhlo malíře a další umělce. Ubytovaní v Calelle.  

4. den: Dopoledne odpočinek na pláži a u bazénu. Odpoledne návštěva Girony, která je považována za nejtypičtější katalánské město. Prohlídka 
židovské čtvrti a jedinečné jednolodní katedrály. Poté procházka po hradbách, které připomínají zmenšenou Čínskou zeď. Večer návrat na ubytování. 

5. den: Dopoledne výlet na Montserrat, posvátné místo, kde se nachází víc jak 1000 let staré opatství a poutní klášter. Odpoledne návrat do Callely, 
odpočinek na pláži, koupání.  

6. den: Dopoledne odpočinek na pláži. Odpoledne návštěva Barcelony - Park Guell, který jako zahradní město navrhl Antonio Gaudí. Poté prohlídka 
majestátní katedrály Sagrada Familia a třídy Passeig de Gracia. Odpoledne osobní volno na nejslavnější španělské nákupní třídě La Rambla, kde 
uvidíte spoustu pouličních umělců a živých soch. Poté přejezd ke Zpívající fontáně, večerní show . 

7. den: Celodenní pobyt v zábavním vodním parku Marineland Catalunya, kde budete mít možnost vyzkoušet bezpočet vodních atrakcí, navštívit 
delfíní show, papouščí show nebo vás rozesmějí neohrabaní lachtani.  Marineland je ráj pro děti. Večer odjezd zpět do ČR. 

8. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.) 100% stornopoplatku 

 

10 490 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 1x ubytování v hotelu se snídaní a večeří 
(párky s pečivem) 
• 4x ubytování v bungalovech s plnou penzí 
(snídaně, obědový balíček, večeře) 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu a do-
dání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí cca 60 euro 
 

 



 
Stornopoplatky (v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody) si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29. - 20. dnem před uskutečněním zájezdu 

c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19. - 11. dnem před uskutečněním zájezdu 

d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10. - 5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

 

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY ODEVZDÁVEJTE DO 25. 11. 2019! 


