
 

 Pyreneje  
 Valencie 
 Barcelona 
 Francie 

Pyreneje jsou ohromné a chlubí se ledovcovými jezery, národními parky, bohatou faunou  
a flórou, dalekými výhledy, ale také romantickými městečky pod pohořím. Naopak Andorra  
je malé knížectví, ležící v kruhovité kotlině mezi Francií a Španělskem v nadmořské výšce 900 
metrů, a je obklopeno hřebeny hor. Navštívíme hlavní město Katalánska Barcelonu i známý 
klášter na zubaté hoře Montserrat. Čeká nás i nádherná oblast Valencie. Poznáme místní faunu 
a flóru a možná se vykoupáme v nádherném španělském moři… 

 
Biskupské gymnázium pro vás pořádá  

XII. BIOLOGICKÁ EXPEDICE BIGY: Francie - Španělsko: 
 

        Termín:  2. - 12.  května 2019 

Program: 

1. den: odjezd od školy ráno, transfer SRN, Francie  
 
2. den: příjezd do přímořské oblasti francouzské Provence, přírodní park Camarque – Saintes Maries de la Mer  
(vlastní snídaně): ptačí rezervace, přímořská oblast, slaniska a jejich květena. Večeře z vlastních zdrojů. Večer odjezd,  
noční transfer Francií a Španělskem (druhá noc bus).  
Camarque – přírodní park v oblasti Provence, který se rozprostírá kolem delty řeky Rhôny, oblast mokřadů při pobřeží Středozemního moře známá díky bílým 
polodivokým koním, černým býkům či velkým hejnům plameňáků. Ptačí rezervace. Procházka městečkem Saintes Maries de la Mer s velkou arénou pro býčí zápasy, 
možnost koupání na dlouhých písečných plážích.  
 

3. den: po ranním příjezdu (vlastní snídaně) do oblasti nás čeká celodenní program ve Valencii: L´Oceanografic 
–  prohlášeno za druhé nejlepší akvárium na světě (tunel se žraloky, delfinárium, běluhy…).  
 
4. den: po snídani se budeme věnovat dalším přírodním tématům a lokalitám v blízkosti Valencie (mimo jiné botanické 
zahradě: jde o výběr, který specifikují lektoři expedice). Večeře, nocleh. 
 

5. den: po snídani přejezd z Valencie do oblasti Barcelony, možné biologické zastávky, 
vydáme se autobusem k poutnímu místu na vápencovém masivu Montserrat, které je 
díky benediktinskému klášteru jedno z nejposvátnějších míst Katalánska. Dle situace 
biologizování v lesích. Večeře, nocleh.  

 
6. den: po snídani poznáme historickou část města  
i místa spojená s nejvýznamnějším katalánským 
architektem Antoni Gaudí, katedrála Sagrada Familia 
- klenot Barcelony. V legraci můžeme zoologicky  
i botanicky demonstrovat na tržnici plné španělských  
a středomořských lahůdek, projít se po hlavní zábavní a turistické ulici La Rambla .  
Dle situace a místa ubytování je možno zajet do okolí města.  Večeře, nocleh.  
 
 
 



 
 
 
 
7. den: po snídani odjezd od moře do horských poloh nádherných Pyrenejí, čeká nás úvodní program v horách v oblasti 
Park Nacional d´Aigüestortes, cestou biologické zastávky. Dohodou v tomto programovém dnu můžeme dle zájmu navštívit 
Andorru. Společná místní večeře, nocleh. 
 
8. den: po společné snídani se necháme místní dopravou odvézt do 
národního parku, kam autokarová doprava nemá vjezd povolen. Čeká nás 
celodenní program v horách. Většinu dne se budeme pohybovat 
v katalánském národním parku Park Nacional d´Aigüestortes, jezero, 
nádherné velkolepé výhledy, délka treku dle počasí, náplně tématu 
biologické exkurze, kondice a nálady. Místní večeře, nocleh. 
 
9. den: po snídani naložíme svá zavadla do busu, budeme se věnovat 
biologizování v okolních horách, možnost kratší či delší, třeba i celodenní horské túry s odchodem z místa ubytování. Bus 

stojí. Lze zařadit tradiční školní poznávačku 😊 
Večer se vydáme na cestu do jižní Francie, noční tranzit.     
 
10. den: ráno dosáhneme oblasti francouzské Provence či Azurového pobřeží, tam celodenní program 
(povinná přestávka autobusu), volit můžete z následujících variant:  
a) NP Callelongues – za krásného počasí společně vyjdeme na majestátní vápencové útesy i suché skalnaté stepi nad mořem Azurového 

pobřeží s dech beroucími vyhlídkami blízko MARSEILLE.  
b)        Monaco – za méně vhodného počasí pro celodenní pobyt v přírodě procházka druhým nejmenším státem světa ležícím na Azurovém     

       pobřeží, návštěva Monte  Carla, prohlídka knížecího města, možnost vstupu do oceánografického musea či botanické zahrady, uvidíme i  
       městskou trať Formule 1. 
 

Večer odjezd, noční tranzit. 
 

11. den: příjezd ke škole dle odjezdu z Francie (Monaka) odpoledne 
 

Cena: 13.100,- Kč 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce během cesty, platbu obratové daně v Německu, 6x ubytování 
(jednoduchá vícelůžková, spacáky), 2x místní polopenzi v Pyrenejích, od 
večeře třetího dne až do devátého dne jsou zajištěny obědy formou balíčků, 
teplé večeře a snídaně)  
Neobsahuje vstupy dle volby lektorů (platí se vstupné do národního parku  
a místní přeprava do NP v horách, akvárium Valencie, ornitologický park 
Camarque…), pojištění osob pro cesty do zahraničí (na vyžádání zajistí 
pořadatel v ceně 374,- Kč). V případě volby programu Monako je poplatek 
za vjezd/parkovné cca 4,- EUR/osoba a eventuální vstupné do botanické 
zahrady a mořského světa. 

Jako částku na vstupy vezměte 50 ,- EUR, kapesné pak dle Vaší osobní náročnosti. V případě návštěvy Monaka 
by se částka na vstupy zvýšila asi o 20 EUR (situace nastane v případě nepřízně počasí). 
Pojištění je podmínkou školy pro vaši účast a musí být vzhledem ke stornu sjednáno ke dni zaplacení zálohy. 
Změny vyhrazeny. 
 
 

 

 

 

 


