
Termín: 11. - 17. 5. 2019       Cena: 8 900,- Kč 

KATALÁNSKÁ MOZAIKA 

 1. DEN: ODJEZD Z ČR Na zájezd odjedeme od budovy školy v poledních hodinách. 

Autobusem pojedeme přes SRN, Francii a Španělsko a zastavovat budeme jen na protažení a 

toalety.  

2. DEN: PROCHÁZKA A POZNÁVÁNÍ MĚSTEČKA Po příjezdu na pobřeží Costa Brava 

v odpoledních hodinách se ubytujeme v hotelu a zbytek dne strávíme odpočinkem na pláži, 

koupáním v moři a společným poznáváním přímořského letoviska. Večer se společně 

navečeříme v hotelové restauraci. 

 3. DEN: MONTSERRAT, FC BARCELONA Po snídani navštívíme proslulý klášter 

Montserrat, nejuctívanější komplex Katalánska pocházejícího z 9. století. Odpoledne 

přejedeme do Barcelony k fotbalovému stadionu Camp Nou, který je domovem jednoho z 

nejznámějších fotbalových družstev světa - FC Barcelona. Prohlédneme si fotbalový stadion a 

muzeum. V podvečer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh. 

 4. DEN: BARCELONA - PARK GÜELL, ZOO BARCELONA, MONTJUIC Po snídani 

vyrazíme do Barcelony a navštívíme známý Park Güell - Gaudího projekt přírodního města, 

kde nás okouzlí zvířecí sochy a také Gaudího muzeum v domě, kde žil až do své smrti. Pak 

zamíříme na další lákavou návštěvu do ZOO Barcelona, která je domovem mnoha zvířat. Na 

závěr dne se vyjedeme podívat na horu Montjuic vypínající se do výšky 213m nad obchodním 

přístavem a nabízející množství muzeí, uměleckých galerií i zábavních parků. V podvečer se 

vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh.  

5. DEN: FIGUERES, CADAQUÉS, PORTLLIGAT Po snídani pojedeme do města Figueres, 

kde jeho slavný rodák Salvador Dalí založil v roce 1974 Teatro-Museo Dalí, druhé 

nejnavštěvovanější muzeum ve Španělsku. Společně si muzeum prohlédneme. Ještě ve 

Figueres navštívíme Museu de Joguets - velice hezky zpracované muzeum hraček, které 

vystavuje hračky z celého Katalánska. Pak přejedeme do rybářského městečka Cadaqués, 

které pro svůj půvab přitahovalo mnoho umělců (Picasso, Salvator Dalí a d.). Budeme mít čas 

na relaxaci u moře. Případní zájemci se projdou do nedaleké rybářské vesničky Portlligat, kde 

se nachází dům Salvadora Dalího. V podvečer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh.  

6. DEN: BARCELONA - SAGRADA FAMILIA, LA RAMBLA, GOTICKÁ ČTVRŤ Po 

snídani odjedeme znovu, do Barcelony. Prohlédneme si slavný kostel Sagrada Família, v 

jehož kryptě je pohřben Gaudí, pro kterého byl tento nejneobvyklejší kostel v Evropě 

životním dílem, jemuž věnoval dlouhých šestnáct let. Projdeme se kolem domu Casa Milà, 

nejavantgardnějšího díla Antoni Gaudího a po nejslavnější barcelonské ulici La Rambla, kde 

je rušno po celý den. Ulici lemují hotely, paláce, obchody, kavárny a pozornost budí také 

mimové, muzikanti nebo kartářky. Chybět nemůže ani Gotická čtvrť, kde se mimo jiné 

nachází i starobylý královský palác a Barcelonská katedrála. Pak už se s Barcelonou 

rozloučíme a odjedeme zpět do České republiky.  

7. DEN: NÁVRAT DO ČR V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v 

odpoledních hodinách. 

  

 

 



V ceně je zahrnuto: 

 - doprava zájezdovým autokarem  

- klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej studených a teplých nápojů  

- 4x ubytování s polopenzí v 3* hotelu na pobřeží Costa Brava po 2-4 osobách na pokoji  

- 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: 70-80 EUR pro studenty do 18 let 

 - nápoje k večeři 


