
Poznávací zájezd do Španělska – oblast Valencie 
 

Una semana en España = una semana perfecta llena de experiencias y emociones con muy buenas 

personas… 

 

Ve dnech 7.10. – 15.10. 2022 se konal poznávací zájezd do Španělska, konkrétně do oblasti Valencie. 

Účastnili se ho nejen studenti španělského jazyka.  

 

V sobotu 8.10. jsme v odpoledních hodinách dorazili do našeho cíle – Oropesy del Mar – městečko 

ležící na Costa del Azahar (Pobřeží pomerančového květu). Po příjezdu jsme měli prostor na 

ubytování v hotelu, aklimatizování a prohlédnutí blízkého okolí. Večer jsme se mohli zúčastnit 

místních oslav na počest patronky města Panenky Marie Trpělivé – pobavit se s místními lidmi, 

poslechnout si koncert španělského zpěváka Nila Molinera, zažít pravou a jedinečnou atmosféru býčí 

koridy (quien no ha experimentado - no sabe).  

 

Další dny pro nás byl nás byl připravený velice pestrý a obsáhlý program. Prošli jsme si historickou 

část města Oropesa del Mar se zříceninou hradu, zájemci se mohli podívat do muzea karet s 

největšími kartami světa. Navštívili jsme středověké opevněné město Peñíscola, zdejší hrad ze 13. 

století a plno krásných obchodů se suvenýry. Také jsme se podívali do hlavního města této 

autonomní oblasti – Valencie - do Města umění a věd. Jeden z největších zážitků byla návštěva 

Oceánografika, kde jsme viděli unikátní představení velice chytrých a elegantních delfínů, nad hlavou 

nám plavali nejrůznější druhy mořských ryb, žraloků, rejnoků nebo třeba medúz. Také jsme zavítali do 

jednoho z nejpřitažlivějších měst v provincii Castellón, do městečka Morella. Zde jsme si prohlédli 

staré město a navštívili jsme gotický kostel Santa María la Mayor ze 14. století.  

 

Během tohoto týdne jsme ochutnali plno typických místních pokrmů jako třeba churros, paellu, 

horchatu, chorizo… Každý den jsme měli možnost vykoupat se v moři, projít se po okolí a najít si nové 

přátele.  

 



V pátek 14. 10. jsme se s těžkým srdcem rozloučili s Oropesou a vydali se k domovu. Cestou jsme  

zastavili v Barceloně, kde jsme navštívili světoznámý chrám Sagrada Familia, což bylo nejkrásnější 

ukončení báječného týdne ve Španělsku.  

Doufám, že si ho všichni užili tak jako já… 

 

Muchas gracias a nuestros queridos profesores por una semana tan hermosa. 

 

Un beso, María y estudiantes de viaje 
 


