
K moři do kempu!
Katalánská oblast proslulá přírodními krásami
Delší cesta – pobyt vhodný pro teenagery
Bydlení ve stanovém městečku pod stíny 
vzrostlých stromů 

MÍSTO
Za velice příznivou cenu mohou školáci poznat jedno z nejhezčích míst ležící na rozhraní dvou 
pobřeží, Costa Brava a Costa del Maresme. Rušný historický přístav Blanes zdobí středověký hrad  
a botanická zahrada se středomořskou a severoafrickou flórou! Děti poznají jak exotickou přírodu, tak 
katalánskou kulturu. Zdejší písečné pláže jsou stvořené k letním radovánkám. 

UBYTOVÁNÍ
Camping S’Abanell je camp s dlouholetou tradicí a perfektním zázemím, leží přímo u písčité pláže. 
Příjemné klima zajišťují vzrostlé stromy. Děti tráví celé dny na čerstvém mořském vzduchu a bydlí 
v prostorných 4 lůžkových stanech typu MALLORCA SUPER na dřevěných podlážkách. Stany jsou
vybavené pohodlnou matrací, mají zavedenou elektřinu i osvětlení.

VÝLETY
V rámci pobytu máte možnost vydat se na několik atraktivních výletů. Barcelona s prohlídkou 
světelných fontán a pamětihodností je skutečným zážitkem. Nádhernou scenérii divokých skal 
si můžete vychutnat na výletě lodí podél pobřeží, a to zdaleka není všechno.  

STRAVOVÁNÍ
Plná penze je zajištěna včetně pitného režimu (voda, čaj) přímo ve stanovém městečku CK Topinka. Naši 
kuchaři vaří klasickou českou kuchyni. Jídlo na cestu tam i zpět si zajišťuje každý účastník sám. 

Proč na školní výlet do Španělska?
Skalnaté pobřeží a tyrkysové moře
Stmelení kolektivu a dobrodružné bydlení
Mořský vzduch a poznání zdejší kultury 

od 6.990,- Kč (10 dnů/7 nocí)
CENY A SLUŽBY
V ceně je zahrnuta doprava pohodlným klimatizovaným autobusem s TV, ubytování ve  
4 lůžkových stanech, plná penze (česká kuchyně) s nápoji k jídlu a pojištění CK proti úpadku, 
pobytová taxa i  DPH. Na 50 osob 3 místa zdarma, na 60 osob 4 místa zdarma! Cena je 
kalkulována na odjezdy  z  Prahy, Brna a  Plzně. Destinace je vzdálena cca 1 700 km (22–24 
hodin jízdy). Odjezd z ČR v ranních hodinách. 

Španělsko – Costa Brava


