
 SPECIÁLNÍ  NABÍDKA  PRO  ŠKOLNÍ SKUPINY 

  ŠPANĚLSKO - OROPESA  DEL MAR  2018 
 

         COSTA  DEL  AZAHAR  (100 km severně od Valencie) 
 Nabídka  pro školní zájezdy dětí a studentů do 18 let s pedagogickým doprovodem   

    

18.05. - 27.05. 6.990 Kč   31.08. - 09.09. 7.390 Kč     
25.05. - 03.06. 6.990 Kč      07.09. - 16.09.   7.390 Kč     
01.06. - 10.06.   7.290 Kč      14.09. - 23.09. 7.250Kč                       
08.06. –17.06.   7.390 Kč      21.09.-  30.09. 7.150 Kč     
15.06. –24.06.   7.390 Kč      28.09. - 07.10  7.050 Kč 
22.06. –01.07.   7.490 Kč      05.10. – 14.10.  6.950 Kč 

Počet osob zdarma dle velikosti skupiny.  Stejná cena platí i pro malou skupinu.   
Uvedené ceny  jsou s polopenzí (švédské stoly) včetně nápojů. 

 
Pro školní skupiny je možné na místě zajistit: 

- Návštěvu místní základní nebo střední školy 
- Kurzy španělštiny všech úrovní na oropeské jazykové škole 
- Využití některých sportovišť (fotbalový stadion, krytá tělocvična) 
- Průvodcovské služby při výletech  včetně levnějších vstupů          

Ubytování: pro ubytování školních skupin se využívají apartmánové budovy na pláži La Concha nebo 
Morro de Gos; apartmány 2/4, 4/6, 6/8, event. dvoulůžkové až čtyřlůžkové pokoje v hotelu Ancla. 
Ubytování se nachází 50 - 150 m od moře.    

         

Každý apartmán  má  dobře vybavenou kuchyňku pro vaření (sporák, pečící trouba, mikrovlnka, 
lednice s mrazáčkem, sklenice, hrnky, příbory, talíře pro  daný počet osob, nádobí na vaření ),  obývací 
místnost s Tv/sat, vlastní sociální zařízení s vanou nebo sprchou a WC a balkón  s posezením.  Pokoje 
pro 2 – 4 osoby v hotelu Ancla jsou vybaveny lednicí a TV, k dispozici je povlečení i ložní prádlo,  
Tv/sat, vlastní soc. zařízení s vanou nebo sprchou a WC, fén, balkón s posezením, wifi zdarma.  
 
Stravování :  polopenze. Snídaně: mezinárodní bufet včetně nápojů 
                                            Večeře : mezinárodní bufet včetně  nápoje (nealko, pivo, víno) 
                                            Obědy: mezinárodní bufet včetně nápoje (za příplatek 600 Kč/týden) 
Cena zájezdu zahrnuje: 7 x ubytování, lůžkoviny a povlečení, polopenzi včetně nápojů, dopravu 

luxusním autobusem, počáteční úklid, delegátský servis v místě ubytování, zákonné pojištění CK.  

 

Fakultativně: plná penze, pojištění léč.výloh 140Kč/10 dnů, pojištění kompletní, včetně storna 270 Kč/10 dnů. 

                                                                                                       Pořadatel zájezdu: CK Alcampos Třebíč, IČ: 474 47 036 


