Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola připravila ve spolupráci s naším
partnerem v Itálii týdenní program pro žáky
Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné
školy. Kulturně vzdělávací program proběhne
od 23-29. dubna 2022 v malebném městečku
Gargnano u jezera Lago di Garda.
Cena týdenního kurzu je 270 Euro a zahrnuje
ubytování s polopenzí ve formě snídaně a
večeře, kulturně-jazykový program, plavbu lodí po jezeru Lago di Garda a návštěvu městečka Salò.
Žáci budou bydlet v apartmánech s krásným výhledem na jezero a hory viz foto výše. Dvou až čtyřlůžkové apartmány
jsou vybaveny kuchyňkou a samostatnou koupelnou se sprchovým koutem. V areálu budou mít žáci k dispozici
venkovní a vnitřní bazén, posilovnu, plážový volejbal, stolní tenis apod.
V rámci pobytu budou mít žáci také možnost navštívit město Verona a seznámit se s italskou hudbou a kulturou.
V rezidenci, ve které budou bydlet, budou mít také možnost komunikace se žáky ze zahraničí. K zájezdu se bude
vybírat ještě částka na autobus, který nám bude k dispozici po celou dobu pobytu v Itálii. Odhadovaná částka za
dopravu bude v rozmezí 2.500 Kč – 3.000 Kč na základě počtu cestujících.
Bližší informace a program zájezdu najdete níže.
Prosíme o vyplnění závazné přihlášky, kterou najdete v příloze této zprávy do konce týdne a předání vedoucí kurzu
paní PaedDr. Andree Mackové.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYT- ITALSKÁ KULTURA S ANGLIČTINOU

Gargnano, 23-29. dubna 2022
Programu s odjezdem ze Zlína v sobotu 23. dubna po 20. hodině.
odjezd sobota 23. dubna cca 20.00 (bude upřesněno)
neděle 24. dubna
uvítání a ubytování
15.00 - relaxace po výletu: bazén a vířivka v hotelu Borgo dei Limoni
19.00 - přivítání vedením
20.00 - typická večeře v Borgo dei Limoni: "Spiedo Bresciano“
pondělí 25. dubna
8.30 hodin - snídaně
9.30 - prohlídka citrusové zahrady „Limonaia“ prohlídka a návštěva Gargnana
16.00 - promítání italského filmu s anglickými titulky
19.00 - organizovaná večeře a hudba
úterý 26. dubna
8.30 hodin - snídaně
10.00 hodin - výuka italštiny v anglickém jazyce
14.30 - plavba po jezeře Lago di Garda
15.30 - návštěva města Salò
19.30 - organizovaná večeře
středa 27. dubna
08.30 - snídaně
09.30 - výlet do Verony – vstupné cca. 10 Euro
19.30 - večeře
čtvrtek 28. dubna
09.00 - snídaně
10.00 - lekce italštiny v anglickém jazyce
15.00 - setkání s italskou hudbou
16.30 - promítání italského filmu s anglickými titulky a předání certifikátů
19.30 - organizovaná večeře a závěrečný večírek
pátek 29. dubna
8.30 hodin - snídaně a odjezd

Odkaz na video rezidence Borgo dei Limoni

