Mobility v Dolomitech
V termínu neděle 18. března – neděle 1. dubna 2018 vycestuje na 2 týdny do severní Itálie
12 žáků z oborů: Cestovní ruch, Podnikání. Žáky doprovodí 1 učitel. Účastníci budou zařazeni
do běžného pracovního procesu hotelů v okolí horského města Cavalese, kde budou
pracovat na pozicích kuchař/ka nebo číšník/servírka. Pod vedením odborníků se naučí
připravovat tradiční italská jídla a servírovat je hostům. Absolvují výlety do okolí a exkurze do
podniků (La Sportiva, Pasta Felicetti, Caseificio Sociale).
V termínu neděle 18. března – neděle 1. dubna 2018 vycestují na 2 týdny do severní Itálie 4
žáci z oboru Truhlář. Žáky doprovodí 1 učitel. Účastníci budou pracovat společně s italskými
žáky na smluvním pracovišti italské školy ve městě Tesero. Ve volném čase absolvují výlety
do okolí (výlet do hor, exkurze v pivovaru, degustace typických tyrolských produktů).
V termínu neděle 18. března – středa 18. dubna 2018 vycestují na 4 týdny do severní Itálie 4
žákyně z oboru Kuchař-číšník. Budou zařazeny do běžného pracovního procesu hotelů v okolí
horského města Cavalese, kde budou pracovat na pozicích kuchařka nebo servírka. Pod
vedením odborníků se naučí připravovat tradiční italská jídla a servírovat je hostům. Poslední
týden mobility je doprovodí 1 učitel.
Mobility proběhnou v oblasti Val di Fiemme, která nabízí turistům celoročně bezpočet
příležitostí k provozování různých sportů, k zábavě, odpočinku ve wellness hotelech. Oblast
Val di Fiemme je vyhledávána milovníky letních i zimních sportů a Jihotyrolské kuchyně.

Doprava
Odjez do Itálie 18. března v 10:00 z Rakovníka, z ulice Nádraží.
Truhláři, Cestovní ruch a Podnikání odjíždějí z Itálie 31. března. Cestou do ČR se autobus
zastaví v lázeňském městě Merano, kde je možnost vykoupat se v termálních lázních. Příjezd
do ČR v neděli 1. dubna v brzkých ranních hodinách (cca 01:00).
Žákyně oboru Kuchař-číšník odjíždějí z Itálie 17. dubna linkovým autobusem společnosti
Flixbus. Odjezd z Bolzána přes Mnichov do Prahy. Příjezd do Prahy 18. dubna v 05:40. Na
cestu zpět flixbusem jsou v ceně 2 zavazadla:
zavazadlo (42 x 30 x 18 cm, max. 7 kg)
-

Pojištění
Po dobu cesty a pobytu budou všichni účastníci a doprovodné osoby pojištěni cestovním
pojištěním: úrazovým pojištěním, pojištěním léčebných výloh a pojištěním odpovědnosti za
škodu. Toto pojištění sjedná škola.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v centru horského města Cavalese v 4* hotelu Garni Laurino s malým
wellness.

Stravování
Stravování je zajištěno po celou dobu pobytu dle aktuálního programu, většinou snídaně v
hotelu, oběd na pracovišti, večeře na pracovišti nebo v hotelu. Někdy balíček na cestu místo
oběda, studená mísa na večeři atd. Jihotyrolská kuchyně je ve světě uznávaný pojem.
Charakteristika jihotyrolské kuchyně tkví v mnohasetletém prolínání alpské kuchyně s
italskou rafinovaností a lehkostí, kvalitních tradičních surovinách a láskyplné péči, která je
provází během celého jejich produkčního cyklu. Ochutnáte pizzu, domácí těstoviny, vynikající
maso, tyrolský špek, domácí sýry.

Financování
Náklady na stáž jsou plně kryté z grantu.

Harmonogram mobility:
Praxe bude probíhat 40 hodin týdně, podle harmonogramu hostitelských organizací.

Věci s sebou
Platné cestovní doklady = občanský průkaz nebo cestovní pas.
Kartičku zdravotního pojištění. Potravinářský průkaz (neplatí pro truhláře).
Léky, které pravidelně užíváte, léky dle vlastní úvahy. Doporučujeme léky na bolest
v krku, na bolest hlavy, břicha, náplasti atd.
Věci osobní hygieny (kartáček na zuby, pastu, mýdlo, šampón, hřeben, krémy,
odličovadla, vatové tampóny na pleť atd.)
Oblečení vhodné do hotelu (např. džíny, tenisky, svetr). Sportovní oblečení vhodné na
pobyt v horách ve výšce 1000 m. n. m. a oblečení na horskou turistiku (čeká nás výlet
do hor možná i na sněžnicích), vezměte si několik vrstev teplejšího oblečení, čepici,
rukavice, šálu. Doporučujeme pevnou vysokou obuv.
Sluneční brýle a opalovací krém, protože slunce na horách je silné.
Psací potřeby, blok.
Čepici do bazénu.
Doporučujeme foťák, notebook.
Neberte si s sebou luxusní věci a zbytečnosti!

Harmonogram mobility
Připravili jsme bohatý program zaměřený na poznávání turisticky zajímavých míst, degustace
tradičních produktů. Pro každý obor jsou naplánovány různé exkurze a výlety např:.
řeznictví a restaurace Tito speck
pivovar Birra d i Fiemme
sýrárna Caseificio Sociale
lázeňské město Merano
firma La Sportiva
firma Pasta Felicetti
horské sedlo Passo Role

