
Koncertní zájezd Španělsko 2016
“Po stopách sv. Jakuba“ (Baskicko a Navarra)

Vize

Cestování na hudební platformě s cílem výrazně studentům rozšířit obzory v kultuře, 
historii a umění.

Filosofie cestování

Komplexně  pojímaný  způsob  zážitkového  cestování,  které  syntetizuje  poznávání
jednotlivých uměleckých výpovědí (hudba, architektura, výtvarné umění).

Cíle zájezdu

• hudební –  koncerty ve městech Bilbao a Getaria
• duchovní – návštěva významných poutních míst a kostelů, účast při liturgiích
• kulturní – prohlídka muzeí, galerií a historických památek
• relaxační – přírodní památky, koupání v moři

Podrobný program:

sobota 17. 9.
10:00 – odjezd z Prahy (celodenní cesta)

neděle 18. 9. - Bordeaux
ráno – 7:00 příjezd do francouzského města Bordeaux, prohlídka historického centra 
(Saint-André Cathedral - katedrála z 11. století, součást svatojakubské cesty); 
odpoledne – přejezd do Baskicka
večer – 20:00 příjezd do albergue v Bilbao

pondělí 19. 9. - Bilbao
dopoledne – aklimatizace, procházka starým městem; pro zájemce návštěva Museo 
de Bellas Artes Bilbao (sbírka španělské, nizozemské, italské a francouzské malby 
14.-20. století);
odpoledne – zkouška a příprava koncertu
večer – koncert v katedrále sv. Jakuba v Bilbau (zal. r. 1379)

úterý 20. 9. - Bilbao
dopoledne – Guggemheim Museum Bilbao (největší současné evropské muzeum 
moderního umění)
odpoledne – Casco Viejo (staré město), Basílica de Begoña (bazilika z 16. st. 
zasvěcená Panně Marii z Begoñi, patronce Baskicka)
večer – přesun do horského albergue Txabarri



středa 21. 9. - Pamplona
celodenní výlet – Pamplona (centrum středověkého království Navarra), prohlídka 
pamětihodností (katedrála, citadela, Plaza del Castillo)
odpoledne – mše v gorické katedrále Santa María la Real
večer – albergue Txabarri

čtvrtek 22. 9. - celodenní výlet
dopoledne – Gaztelugatxe (ostrov s poustevnou z 10. století)
odpoledne – Zumarraga, „La Antigua“ Santa Maria (nejstarší kostel v Baskicku), 
Azpeitia, Santuario de Loiola (rodný dům Sv. Ignáce z Loyoly)
večer – Getaria, ubytování v albergue
 
pátek 23. 9. - Getaria
dopoledne – návštěva města Getaria, odpočinek na pláži
odpoledne – zkouška v kostele San Salvador
večer – koncert

sobota 24. 9. - San Sebastian, Lége-Cap-Ferret
ráno – odjezd
dopoledne – San Sebastian, prohlídka města
odpoledne – Lége-Cap-Ferret (Francie), pláž, koupání, grilování, hry

neděle 25. 9.
okolo 18:00 – příjezd do Prahy


