
 

 

Vážení přátelé,                        

dovolte, abychom Vám nejprve poděkovali za důvěru -  jsme rádi, že jste si jako partnera pro Vaši 

cestu do Španělska vybrali právě naši cestovní kancelář DATOUR. Dále upřesňujeme některé 

informace k poznávacímu zájezdu Barcelona a okolí. 

 

Termín:  29.02. – 08.03.2020 

Klient: Gymnázium J.K.Tyla  Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové 

Místo odjezdu: autobus bude přistaven v sobotu 29.02.2020 ve 12,15 hodin na parkovišti u 

Gymnázia J.K.Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové, plánovaný odjezd v 12.30 hodin. 

Trasa:  ČR – HK – Praha – SRN - Francie. Po cestě budou krátké hygienické zastávky na velkých 

dálničních odpočívadlech. Někde se za použití hygienického zařízení platí, proto doporučujeme mít 

u sebe drobné mince – EUR, centy. 

 

Autobusová doprava:  dopravce Trutnovská autobusová doprava s.r.o., Náchodská 338, Trutnov, 

Vybavení zájezdového autobusu:  mikrofon, klima, WC, dvd, hudba, občerstvení – možnost 

zakoupit teplé a studené nápoje. 

 

Vedoucí kolektivu:  Pan Miguel Angel Ponce – mobil 00420 733 570 655 

 

Vedoucí zájezdu: Vladimír Pršala - mobil 00420 602 623 709 

 

Kontakt do cestovní kanceláře Datour:  ing. Dana Kozáková mobil 00420 777 660 205 

 

Zasedací pořádek a rozdělení účastníků na ubytování zabezpečuje vedoucí kolektivu. 

 

Pojištění: nebylo objednáno hromadně u CK, tj. každý účastník si musí sjednat pojištění sám  
Zajistěte si pro cestu do zahraničí pojištění léčebných výloh + úrazové pojištění, cestovních 

zavazadel + pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu. Kopii dokladu k pojištění předá každý 

účastník před nástupem do autobusu odpovědnému učiteli. 

 

Ubytování: 

01.03.2020 – 1 x hotel F1 Nimmes Ouest 

Dvou a třílůžkové pokoje, strava žádná 

 

02. – 06.03.2020 - 4x ubytování hotel María Del Mar Lloret de Mar 

3 – 4lůžkové pokoje, strava: polopenze, možnost koupání v krytém bazénu! 

 

06.03.2020 – 1 x hotel F1 Frejus 

Dvou a třílůžkové pokoje, strava žádná 

 



 

 

Rozpis stravy: 

 

 

Doklady: 

Občan ČR může cestovat do zemí EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského 

průkazu. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Evropské nařízení 

539/2001 osvobozuje v Schengenském prostoru státní příslušníky členských zemí Evropské unie 

(občané České republiky) od vízové povinnosti. Doklady by měly být platné minimálně po dobu 

plánovaného pobytu mimo území ČR. Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze 

nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz. 

 

Doporučení: 

Praktické oblečení a obuv, vhodnou k pobytu v přírodě a ve městech, praktické jsou lehké batohy či 

turistické tašky na záda, velmi vhodné i uzamykatelné (případně na krk) taštičky na doklady a 

peníze. Počasí v Barceloně v březnu je cca mezi 10 – 15 stupni C. 

Pro noční přejezdy využijte pohodlné a ideálně nemačkavé oblečení „na povalování se“ na sedadle, 

které je zároveň vhodné na krátké zastávky po cestě. Nezapomeňte na věci osobní potřeby, 

hygienické potřeby, ručník, psací potřeby, léky které užíváte (prášky proti bolesti, alergie, 

náplast…), pohodlnou obuv, skládací deštník. 

Věci potřebné  na cestu autobusem si vezměte do příručního zavazadla menších rozměrů, ostatní 

věci do kufru či jiného zavazadla, které se při nástupu do autobusu umístí do zavazadlového 

prostoru a bude k němu přístup až po příjezdu na první ubytování (2. den zájezdu v podvečer). 

Vezměte s sebou do zahraničí mobilní telefon (s aktivovaným roamingem), který jste uvedli do 

seznamu k přihlášení na zájezd. 

Doporučujeme udělat a uložit do zavazadla kopii osobních dokladů (pas, občanský průkaz). 

datum snídaně oběd večeře poznámka  cca náklad 

So 29.2. doma cestou cestou občerstvení cestou na dálničním odpočívadle z domu... 

Ne 

01.03. 

vlastní  vlastní  vlastní  oběd a večeře rychlé občerstvení ve městě a  

v okolí ubytování v Nimes(Mc Donald´s, KFC) 

15 – 25 EUR 

Po 

02.03. 

vlastní vlastní v hotelu ráno pekárna od 6,30 hod., cca 1 km od 

ubytování,  

oběd cestou na dálničním odpočívadle 

15 EUR 

Út 

03.03. 

v hotelu vlastní v hotelu oběd cestou na dálničním odpočívadle nebo 

rychlé občerstvení v Barceloně 

5 – 10 EUR 

St 

04.03. 

v hotelu vlastní v hotelu oběd v Figueres nebo Girona, nákup v obchod 

nebo rychlé občerstvení  

5 – 10 EUR 

Čt. 

05.03. 

v hotelu vlastní v hotelu oběd v Barceloně, obchod nebo rychlé 

občerstvení 

5 – 10 EUR 

Pá 

06.03. 

v hotelu vlastní vlastní oběd a večeře cestou na dálničním odpočívadle 

nebo rychlé občerstvení v Arles, plánovaná 

zastávka i v nákupním centru 

15 EUR 

So 

07.03. 

vlastní vlastní vlastní stravování kombinace cestou na dálničním 

odpočívadle nebo rychlé občerstvení a nákupní 

centrum v Monacu 

15 – 25 EUR 

Ne 

08.03. 

vlastní   na dálničním odpočívadle nebo již na území ČR 5 EUR 



 

 

 

Orientační ceny pro případnou návštěvu: 

(vstupy nejsou v ceně zájezdu, k návštěvě doporučujeme zvýrazněné vstupy).   

V navštívených státech během tohoto zájezdu platí následující měna: 

jednotná měna Evropské unie – euro (EUR) – Německo, Francie, Španělsko. 

Studentský vstup – sleva, na ID kartu, studentský průkaz. 

 

Nimes – most Pont du Gard                         zdarma 

Nimes – amfiteátr                            5,50     EUR 

 

Figueres - Dalí-Theatre Museum                 10,00     EUR 

 

Monserrat – klášter                                           zdarma 

 

Barcelona - Museum Camp Nou (fotbal) 25,-  EUR 

Barcelona - Skanzen Poble Espanyol 10,50  EUR 

Barcelona - jízdné metro  2 x 2,40  EUR 

Barcelona - akvárium  21,-   EUR 

 

 

Arles – amfiteatr    7,00    EUR  

Arles - Cryptoportiques (katakomby)   4,50    EUR 

Arles - Musée Réattu  4,-       EUR 

 

Monaco  

Jardin Exotique + Musée océanographique 11,-  EUR 

 

+ nějaké peníze na zakoupení suvenýrů, např.: suvenýry  španělského klubu FC Barcelona, ručně 

malovaný vějíř, různé výrobky se symbolem Gaudího chrámu S. Familia, parfémy, keramické 

výrobky, trička, šály, šátky, prostírání, vonící levandule, koření, sýry apod. 

 

  

 

Důležité adresy: 

Velvyslanectví České republiky ve Francii - Ambasada de la Republique Tchéque 
Aven. Charles Floguet 15,75343 Paris Cedex 07 

Tel : 0033 1 40 65 13 00, 0033 40 65 13 01  

Nouzová linka: 0033 607 764 394 

 

 

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království 

Avenida Pío XII, 22 - 24, 28016 Madrid, Tel.: +34 91 353 18 80 

Nouzová linka: 0034 699 982 307 

 

 

Předokládaný návrat: v neděli 08.03.2020 v poledních hodinách do Hradce Králové. 

 

Přejeme Vám příjemnou cestu, mnoho krásných zážitků a těšíme se na shledání s Vámi. 

Vaše cestovní kancelář DATOUR s.r.o. 


