Základní škola Choltice, okres Pardubice
a
CK BOCA spol. s.r.o., provozovna: 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice

POBYTOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO
FRANCIE – Azurové pobřeží

TERMÍN: 14.6. – 23.6. 2019 (pá – ne)
POBYT: 15.6. – 22.6. 2019 (so – so)
CENA:
9 720,-Kč / osoba do 17let,
9 890,- Kč /osoba nad 17let
Ubytování v mobilhomech (Kemp Les Prairies de la Mer) v Port Grimaud. Kemp Leží přímo u
moře, je obklopen zelení.
Pláž – písečná. Sportovnímu vyžití slouží několik fotbalových hřišť s umělým trávníkem,
beachvolejbalové hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, pétanque, dětský koutek s hřištěm.
Písečná pláž je volně přístupná. Mobilhomy mají kapacitu 4 – 6 osob.
Mobilhome Cool Lux Victoria - Mob 2/2+2 (WC, sprcha, klima), cca 24m2 + terasa, Jsou
umístěny v polostínu topolů cca 300 m od pláže. Autobus zůstává na místě k dispozici pro případné výlety.

Výlety během pobytu:
1. plavba na lodičkách po kanálech v Port Grimaud
2. Kaňon GORGES DU VERDON, který patří k nejdramatičtějším přírodním scenériím v Evropě. Temně zelená řeka
Verdon se vine na dně hlubokého údolí s narušenými skalami a kuželovitými vrcholy. Na některých místech dosahuje
kaňon hloubky 700 m a razí si cestu většinou neobydlenou krajinou mezi obrovským přírodním amfiteátrem MoustiersSte-Marie a úzkými uličkami Castellane.
3. poslední den pobytu: Ráno po snídani odjezd do GRASSE. Prohlídka jedné z nejznámějších parfumérií Galimard
s místním průvodcem (při včasné rezervaci možnost zajištění české průvodkyně) a s vysvětlením procesu výroby
parfémů, mýdel atd. Město je centrem světové kosmetiky již od 16. století, kdy Kateřina Medicejská zavedla módu
navoněných kožených rukaviček. Možnost nákupu voňavých suvenýrů. Přejezd do Monaca/Monte Carla.
4. MONAKO (Monackého knížectví), kde bude zastávka na 9 hod. Zhlédnutí výměny stráží (každý den v 11.55 hod). Dle
zájmu prohlídka knížecího paláce, který se nachází na 300 m široké skále Le Rocher s výběžkem 800 metrů do moře.
Možnost projížďky turistickým vláčkem kolem nejznámějších památek Monaka. Možnost návštěvy Oceánografického
muzea, kde jsou pozoruhodné sbírky mořské fauny a flóry (známé akvárium), a na kterých se podílel i známý mořeplavec
a oceánograf J. Y. Cousteau. Nebo prohlídka Botanické zahrady (Jardin Exotique de Monaco). Osobní volno k odpočinku.
Večer odjezd zpět do ČR, noční přejezd přes Itálii a Německo.

Další informace:
* pedagogický dozor pro žáky zajistí ZŠ Choltice
* pro naši skupinu vaří p.Licková, p.Jozíf
* Choltice – Port Grimaud trvá asi 13 hodin
* lékařský doprovod: MUDr. Zdeňka Kracíková
Cena zájezdu zahrnuje:
* dopravu zájezdovým autobusem vč. WC,TV,DVD, (týdenní parkování busu v kempu, výlety viz. výše)
* 7x ubytování v mobilhomu lux (4 – 6 osob) v kempu Praires de la Mer
* stravování 3x denně/děti 5x denně + pitný režim
* výlety/doprava/ bez vstupného
* 7x místní pobytová taxa
* závěrečný úklid mobilhomů
* komplexní cestovní pojištění do zahraničí (vč. pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci) osoba do 17 let: 170,Kč/pobyt, dospělá os: 340,- Kč/ pobyt
* zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK
* DPH

Ceny vstupů / nejsou zahrnuty v ceně zájezdu:
* vstupné na lodičky v Port Grimaud: dospělá os: 6 EUR, dítě 3 - 12: 3 EUR
* vstupné do Oceánografického muzea v Monacu: dospělá os: 14 EUR, student 13 -18: 10 EUR, dítě: 4 - 12 let: 7 EUR

Platby:
1. záloha 2 000,- do 20. 11. 2018
2. další zálohy v r. 2019
3. v roce 2019 možnost fakturace pro zaměstnavatele /FKSP …/

Dotazy vám zodpoví:

Mgr. Vlasta Jozífová – tel. 724 339 112
popř. jozifovavlasta@seznam.cz

přihlášku odevzdejte do 10. 11. 2018

