
VIAJE A ESPAÑA
CESTA DO ŠPANĚLSKA

Určeno pro vybrané studenty 3. až 8. ročníku Arcibiskupského gymnázia. Počet studentů je omezen, přičemž hlavním kritériem pro výběr 

bude dlouhodobý přístup studenta ke španělštině a jeho výsledky při studiu.

Kdy: 20.4.-26.4.2012

Kam:  Andaluzie

- Granada (La Alhambra, la Catedral…), Sevilla (la Catedral, Reales Alcázares…), Málaga (Museo 

Picasso…), Sierra Nevada, pláže

Odhadovaná cena: 17000 Kč, zahrnuje veškeré nezbytné výdaje spojené s cestou:

- zpáteční letenku Praha/Německo – Málaga

- veškerou dopravu na území Španělska, případně také dopravu na jiné než pražské letiště

- ubytování: 6 nocí v hotelech a penzionech

- stravování: snídaně, obědy, večeře

- vstupy do památek a muzeí

- cestovní pojištění

- cestovní náklady pedagogického doprovodu

Organizátor zájezdu: Mgr. Kateřina Brožová

Neváhejte na mě směřovat jakékoli dotazy osobně nebo na adresu: brozova1@arcig.cz.

Pedagogický doprovod:

Mgr. Kateřina Brožová, Mgr. Jaroslava Vanišová

V případě zájmu prosím o vyplnění níže připojené přihlášky a její odevzdání do vlastních rukou mých nebo 

profesorky Vanišové (kabinet č. 518) do 18.1.2013.

Poté do 25.1.2013 zašlu na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce veškeré upřesňující informace (definitivní 

cenu zájezdu, program, apod.).

Do 30.1.2013 prosím o úhradu první splátky na koupi letenek, jejíž výše bude činit 7000 Kč. 

Pozdější přihlášení do zájezdu není vyloučené, nebude však možné zaručit stejnou cenu letenek ani dostupnost 

daného letu.

Storno podmínky:

1. Zrušit přihlášku je možné do 25.1. Neberte však prosím její odevzdání jako nezávazné, protože od 

počtu přihlášených studentů se odvíjí kalkulace celkové ceny.

2. Bezprostředně po odevzdání první splátky budou zakoupeny letenky, tuto splátku tedy nebude možné 

vrátit, případně jen její část (poplatky za storno letenky bývají vysoké).

3. Po uhrazení druhé splátky v průběhu února 2013 se bude možnost storna a vrácení peněz odvíjet od již 

uhrazených výdajů. V případě, že za sebe student bude mít náhradu, bude nutné uhradit změnu jména 

na letence. 

PŘIHLÁŠKA NA CESTU DO ŠPANĚLSKA

Jméno a příjmení studenta: __________________________________________________

Třída: __________

Jméno a příjmení zákonného zástupce: _________________________________________

Kontaktní e-mailová adresa: __________________________________________________

Datum a podpis zákonného zástupce: __________________________________________


