
Výměnný pobyt
mezi studenty AG a Instituto Palas Atenea de Madrid

Jsme velice rádi,  že  se nám podařilo  navázat  spolupráci  se madridským gymnáziem Palas Atenea
a můžeme  vám  tak  nabídnout  jedinečnou  možnost  strávit  několik  nezapomenutelných  dní  ve
španělské  rodině,  poznat  hlavní  město  Španělska  a jeho  okolí,  španělskou  kulturu  a prostředí
španělské školy, navázat nová přátelství a procvičit si španělštinu v reálném životě.

• KDY:

Pobyt španělských studentů v Praze: 8.-15. dubna 2015.

Pobyt českých studentů v Madridu: druhá polovina května 2015 (v návaznosti na maturitní týden), 
cca 7 nocí. Datum bude upřesněno dle dostupnosti a ceny letenek.

V těchto  dnech  jsou  hostitelské  rodiny  povinny  zabezpečit:  ubytování  pozvaného  studenta,  jeho
vyzvednutí  na  letišti  v den  příletu  a dopravu  na  letiště  v den  odletu,  celodenní  stravování  pro
pozvaného studenta  (vyjma plánovaných  obědů v rámci  programu),  dopravu studenta  z domu na
místo srazu (v Praze většinou AG) a zpět, víkendový program v rámci rodiny.
Náklady na výše uvedené nejsou zahrnuty v celkové ceně výměny, hradí je hostitelská rodina.

• PROGRAM:

Madrid:  návštěva  hostitelské  školy,  prohlídka  Madridu  a jeho  nejvýznamnějších  pamětihodností
a muzeí,  výlet  do  Toleda  a Segovie,  aj.  Program  pobytu  v Madridu  bude  upřesněn  hostitelskou
stranou. Budeme do něj moci po společné konzultaci zasahovat.

Praha: návštěva AG, procházka historickou Prahou (Královská cesta) zakončená na Pražském Hradě,
návštěva Pražského židovského města, prohlídka Muzea Škoda v Mladé Boleslavi, výlet do Českého
Ráje. Program bude upřesněn a doplněn. Vašim návrhům jak program obohatit jsou dveře otevřené.

• CENA:

Odhadovaná celková cena: 9000-10000 Kč

Cena bude upřesněna dle finální  ceny letenek a informací  o ceně programu od hostitelské strany.
Informace o celkové ceně vám bude samozřejmě sdělena dříve, než budete povinni jakoukoli částku
uhradit.

Celková  cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Madrid a zpět, vstupy do památek a muzeí v rámci
programu v Praze a v Madridu, dopravu pronajatým autobusem na exkurze v rámci programu (Mladá
Boleslav,  Český  Ráj,  Toledo,  Segovia…),  obědy  mimo  domov  plánované  programem,  náklady  na
pedagogický  doprovod.  V době  návštěvy  španělských  studentů  v Praze  se  počítá  s účastí  českých
studentů  na  některých  částech  programu (bude upřesněno),  cena tedy  zahrnuje  vstupy,  dopravu
a obědy (pokud budou mimo školní jídelnu) v ČR i pro české studenty.

• INFORMACE:

S jakýmikoli dotazy se obracejte na organizátorku výměnného pobytu  Kateřinu Zlesákovou, a to na
email zlesakova@arcig. cz nebo osobně na půdě AG (viz rozvrh, kabinet č. 518).

POTVRZENÍ ÚČASTI: V případě zájmu o účast vyplňte prosím přiloženou přihlášku a odevzdejte ji

Kateřině  Zlesákové  osobně  nebo  ji  zašlete  oscanovanou  pomocí  emailu  nejpozději

do 10. února 2015. Vaše přihlášení bude bráno jako závazné a budete dále kontaktováni.
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