21. ZŠ Plzeň ve spolupráci s CK PRO TRAVEL Plzeň připravila
pro své žáky 2. stupně (studující především FJ) na 2. pololetí školního roku 2019/2020

11. studijně-poznávací zájezd do Francie: „Provence pěti smyslů“

Termín:
30. května – 6. června 2020 (sobota-sobota)
Účastníci:
45 žáků 2. stupně + 4 pedagogové jako dozor
Doprava:
bus pro cesty do zahraničí (DVD, WC, klimatizace, nápoje, bezpečnostní pásy atd.)
Ubytování: 5x hotely se snídaní
Stravování: vlastní + snídaně v ceně hotelu
Pojištění:
zajištěné ze strany CK – viz dále „Cena“
Program:
Naše cesta do půvabné, barevné, vonící, inspirativní a superlivy ověnčené Provence povede
přes Německo, Rakousko a Itálii. První den programu zahájíme pěší prohlídkou monackého knížectví (s
Knížecím palácem, katedrálou, okruhem závodů F1, kasina v Monte Carlu atd.) a poté se přesuneme do
Marinelandu poblíž Antibes (čekají na nás úžasná představení s kosatkami, delfíny, tuleni, tunel se žraloky
a další mořské potvůrky). Další putování nás zavede do MFF v Cannes, navoníme se v luxusní výrobně
parfémů v Grasse a ochutnáme cukrovinky ve výrobně v Confiserie des Gorges du Loup. Mořské zátoky
zvané calanques, poblíž přístavního města Marseille, nám snad umožní přijemné koupání. Od moře se poté
malinko odkloníme, abychom zavítali do neméně půvabného provens. vnitrozemí s malebnými vesničkami
typu village perché jako je Gordes, se starými hrady na vysokých skalách v Les Beaux de Provence,
s tajemnými kláštery doslova uvězněnými v levandulových polích jako je např. Sénanque. Nenecháme si ujít
ani tzv. provens. Colorado, neuvěřitelně zbarvené skály a okrové stezky poblíž Roustrelu či Roussillonu. Za
skutečnými skvosty římské i středověké architektury se vypravíme do Avignonu, Nimes a Pont du Gard.
Naše putování zakončíme prohlídkou kraje Camargue, např. v Aigues-Mortes/Le Grau du Roi/St. Maries
de la Mer, kraje divokých bílých koní, černých býků, růžových plameňáků, soli, rýže, nekonečných
písečných pláží… Tam se před návratem domů snad ještě stihneme vykoupat. Na zpáteční cestě se ještě
zastavíme v něm. aquaparku v Ambergu.
Cena:
cca 8900,- Kč (bude placeno nadvakrát – podzim 2019 záloha, jaro 2020 doplatek) zahrnuje
dopravu, 5x ubytování, 5x snídani, komplexní cestovní pojištění včetně pojištění léčebných
výloh v zahraničí, storna zájezdu a pojištění CK proti úpadku, info bulletin atd.
Kapesné:
cca 50,- E na vstupy, další kapesné na suvenýry, drobné nákupy apod. dle uvážení
Veškeré bližší informace, připomínky a přihlášky u pí. uč. J. Králové či H. Lukešové. Ještě na podzim
se také uskuteční 1. info schůzka pro rodiče, termín bude včas upřesněn.
!!!Rodičům+žákům doporučujeme seznámení se směrnicí č. 20 „Zahraniční výjezdy“ (viz.
www.21zsplzen.cz, Ke stažení – Řády školy); nejedná se o zájezd pobytový (typu: hotel, moře, bazén,
restaurace), ani shoppingový, ale poznávací (denně navštívíme až 3 různá místa), zájezd je určen
žákům bez kázeňských a prospěchových problémů, se zájmem o aktivní poznávání!!!
Předběžně přihlašuji na zájezd do Francie (30/5-6/6 2020): PROSÍME VELMI ČITELNĚ!!!
Jméno+příjmení účastníka ……………………………………….……………třída………………….....
Rodné číslo………………………………….
Datum narození…………………………………….
Bydliště (ul.,čp.,město, PSČ)…...……………………………………………………….……………….
Kontaktní telefon na 1 ze zákon. zástupců.………………………………………….…………………..
Zdravotní stav žáka:……………………………………………………………………………………...
Podpis rodičů…………………………………………………………………………………….………
Pozn.: předběžnou přihlášku prosím odevzdejte pí. uč. J. Králové v týdnu od 30/9 do 4/10 2019

