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Francouzská riviéra a Provence s ubytováním u moře 

Termín: pondělí 29. 4. - sobota 4. 5. 2019 

Cena obsahuje: 
• doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy) 

• 3x ubytování v kempu v Port Grimaud (mobilehomy s vlastní koupelnou) 

• závěrečný úklid mobilehomu 

• 3x snídaně 

• průvodce po celou dobu zájezdu, případně mapky a další materiály 

• rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel)* 

• pojištění proti úpadku CK 

• přistavení autobusu ke škole 

* detailní specifikací pojištění a obchodní podmínky pojišťovny najdete na www.skolnizajezdy.eu/cestovni-
pojisteni  

Každý student s sebou musí mít platný cestovní pas či OP! Doporučujme vzít s sebou i případnou školní 

kartičku či ISIC kartu kvůli případným slevám na vstupné. 

Další náklady: 
Akvadukt Pont du Gare – 90 Kč – částku si prosím pro průvodkyni připravte přesně! Vstupné muselo být 
uhrazeno předem kanceláří, proto se může vybrat v českých korunách. 

Kauce na mobilehome – 20 EUR na osobu - částku si prosím pro průvodkyni připravte přesně! Průvodkyně 
částku vybere na cestě do kempu, v kempu bude kauce složena, v případě, že mobilehomy budou vráceny 
bez poškození, bude částka zase každému studentovi vrácena. 

Kapesné na občerstvení a suvenýry dle Vašeho uvážení, doporučujeme 50 - 80 EUR.  

Ubytování: 
Camping DS One Vacances 

www.dsonevacances.com/camping-prairies-de-la-mer-port-grimaud 

Kemp se nachází v blízkosti malebného přístavu Port Grimaud i písečné pláže s postupným přístupem do 

moře. Ubytování bude zajištěno v mobilehomech pro 4 osoby s vlastním sociálním zařízením. Každý 

mobilehome bude mít dvě malé ložnice pro 2 osoby, kuchyňku (lednice, mikrovlnná trouba, vařič), 

klimatizaci, televizi a terasu s posezením. 

Nezapomeňte si vzít vlastní prostěradlo, povlečení a ručník! (alternativě možnost zapůjčení na místě za 

poplatek 16 EUR za jednolůžko / 20 EUR za dvoulůžko) 

http://www.skolnizajezdy.eu/cestovni


 
 
 
 

 

FliCom Travel s.r.o.   
Sídlo: Křesomyslova 364/19, Nusle, 140 00 Praha 4 Tel. 1: +420 775 577 375 Email: info@skolnizajezdy.eu 

Kamenná kancelář: Nádražní 740/56, 150 00 Praha 5  Tel. 2: +420 257 222 007 IČO: 24287393 

 

Organizační pokyny: 
• odpolední odjezd v pondělí v 16:00, autobus bude přistaven do příjezdové cesty ke Gymnáziu Kladno, 

50.142405, 14.098492. Sraz již v 15:45. 

• příjezd zpět ke škole záleží na čase odjezdu z Nice, návrat nejdříve ve 13:00 

Praktické informace: 
Pro pohodlnější cestu si cestující mohou vzít do autobusu polštářek či deku, které si tam mohou nechat. 

Doporučujeme bohatou svačinu (včetně pití) s sebou, po cestě se staví na zahraničních pumpách s velmi 

vysokými cenami. S sebou euromince, na zahraničních pumpách se za toalety platí okolo 80 centů.  

V rámci EU je možné volat a datovat bez příplatku.  

S sebou pohodlné oblečení a obuv. Doporučujeme vzít s sebou deštník, nepromokavou bundu a obuv 

vhodnou do vlhkého prostředí pro případ nepřízně počasí. 

 


