
	  
	  
	  
	  

	  
        	  

 

TERMÍN kurzů: 22.7. – 27.7. 2019   
    CYKLUS FLAMENCO BAILE 

 
 

MÍSTO:  GRANADA (Andalusie – Španělsko) 
 
 

KURZY:  Flamenkový tanec – choreografie a technika 
    Flamenková rytmika a tlesky pro tanečnice a muzikanty 
    Flamenkový zpěv nejen pro tanečnice  
    Flamenková kytara  
    Povídání s flamenkoložkou 
    Opakovací a udržovací lekce 
    Individuální lekce 
 

LEKTOŘI:  Španělská lektorka – flamenkový tanec a technika 
Lucie Bevelaqua – opakovací kurz (repaso)  
Jorge Sánchez El Pisao – flamenková kytara,   
rytmika a tlesky + kytarový doprovod na kurzech 
David Sorroche – flamenkový zpěv 
Alicia González – povídání s flamenkoložkou 

	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  

	  

CENY  
	  

LETENKA	  -‐	  aktuální	  orientační	  ceny	  k	  18.2.2019:	  	  	   www.skyscanner.cz	  
	  

Praha	  -‐	  Malaga	  -‐	  Praha	  (přímý	  let,	  Smartwings)	   	  	  5400	  -‐	  7800	  Kč	  /	  os	  
	   	   	   	   Praha	  –	  Granada	  –	  Praha	  (s	  přestupem,	  Iberia)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6200	  -‐	  8000	  Kč	  /	  os.	  

	  
	  

AUTOBUS:	  	  	  www.alsa.es	   Malaga	  -‐	  Granada	  -‐	  Malaga	  	   	   12-‐14	  eur	  /	  1	  cesta	  
	  

UBYTOVÁNÍ:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   https://www.booking.com/s/34_6/42b62395	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  nákupem	  přes	  tento	  odkaz	  získáte	  na	  Vaše	  ubytování	  10%	  slevu	  

	  
Granada	   	   	   	   	   	   15	  -‐	  40	  eur	  /	  noc	  

	  
KURZY:	   	  
	  
FLAMENKOVÝ	  TANEC	  	  -‐	  2h	  denně	   	   	  	   	   12h	   156	  eur/os.	   	  

	  
KURZ	  RYTMIKY	  a	  TLESKů	  	  	  	   	   	   	   	   5h	   60	  eur/os.	  	  	  

	  
FLAMENKOVÝ	  ZPĚV	  s	  Davidem	  Sorroche	  	   	   3h	   45	  eur/os.	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Povídání	  s	  flamenkoložkou	  –	  Alicia	  González	  	   	   1h	  	  	  	  	  	   cena	  bude	  upřesněna	  	  
	  
OPAKOVACÍ	  LEKCE	  s	  Lucií	  Bevelaqua	   	   	   5h	   55	  eur/os.	  

	  
Individuální	  lekce*	  na	  dotaz	  

	  
	  
	  
Pozn.	  Letenky	  a	  ubytování	  si	  pro	  nejvýhodnější	  cenu	  zajišťuje	  každý	  účastník	  sám,	  ale	  na	  vše	  dostnete	  podrobný	  návod	  
a	  doporučení	  viz.	  níže	  



	  
	  
	  

	  

	  

	  
Nejedná	  se	  o	  organizovaný	  zájezd.	  Zveme	  Vás	  do	  Granady	  a	  do	  naší	  flamenkové	  školy	  strávit	  
nezávislý	  týden	  zaměřený	  na	  poznávání	  místního	  flamenkového	  prostředí	  a	  intenzivně	  se	  nějaký	  
čas	  věnovat	  studiu	  flamenkového	  žánru.	  Pravidelně	  	  budou	  probíhat	  pouze	  kurzy	  flamenkového	  
tance	  a	  ostatní	  kurzy,	  do	  kterých	  se	  přihlásíte.	  

	  
• Alhambra	  -‐	  	  impozantní	  pohádkový	  komplex	  pevností	  a	  paláců	  maurských	  panovníků	  	  
• Tablao	  flamenco	  -‐	  tradiční	  hudebně-‐taneční	  vystoupení	  
• Večerní	  prohlídka	  Granady	  a	  místních	  flamenkových	  a	  jiných	  barů	  J	  
• Sacromonte	  –	  periferie	  Granady	  protkaná	  jeskyněmi	  -‐	  typické	  cikánské	  obydlí	  obývané	  do	  

dnešní	  doby	  	  
• Museo	  de	  las	  Cuevas	  Sacromonte	  
• Výlet	  do	  pohoří	  Sierra	  Nevada	  (Alpujara,	  Pampaneira…)	  

	  	   	  
Přesný ROZVRH LEKCÍ pro váš termín odbržíte před začátkem kurzů!!! 
 

 
	  



	  
	  

	  
	  

	  
Jak se přihlásit a zajistit si místo v kurzu? 
E-‐mailem	  na	  centroflamencogranada@gmail.com	  a	  uhradit	  50%	  z	  ceny	  kurzu	  v	  termínu,	  na	  
kterém	  se	  dohodneme.	  Stane-‐li	  se,	  že	  se	  nenaplní	  minimální	  počet	  pro	  uskutečnění	  kurzu,	  peníze	  
Vám	  budou	  v	  plné	  výši	  vráceny	  a	  zajistíme,	  po	  dohodě	  s	  vámi,	  kurz	  v	  jiné	  místní	  taneční	  škole.	  
	  
Jak koupit letenku? 
Počkejte	  na	  společný	  pokyn	  k	  nákupu	  letenky,	  který	  můžete	  provést	  např.	  na	  	  
www.skyscanner.cz,	  	  www.letuska.cz	  	  nebo	  	  www.iberia.com.	  Cena	  zpáteční	  letenky	  se	  v	  	  
tomto	  termínu	  pohybuje	  mezi	  6200	  –	  8200	  kč	  (přímý	  let	  Praha	  –	  Malaga	  –	  Praha	  nebo	  let	  	  
do	  Granady	  s	  přestupem).	  Nasměrujeme	  Vás	  na	  konkrétní	  let,	  který	  je	  aktuálně	  k	  dispozici.	  
	  
Jak koupit ubytování? 
Jakmile	  budete	  mít	  zajištěné	  místo	  v	  kurzu	  a	  koupenou	  letenku,	  doporučuji	  provést	  rezervaci	  
ubytování,	  kterého	  je	  nepřeberné	  množství.	  Nejvýhodnější	  nabídky	  různých	  apartmánů	  	  
najdete	  na	  https://www.booking.com/s/34_6/42b62395	  -‐	  nákupem	  přes	  tento	  odkaz	  získáte	  	  
na	  Vaše	  ubytování	  10%	  slevu.	  Upřesníme	  Vám	  lokalitu.	  Předběžně	  můžete	  hledat	  v	  oblasti	  	  
centra	  (okolí	  Plaza	  Nueva	  a	  katedály)	  a	  části	  Albayzín	  (okolí	  Paseo	  de	  los	  Tristes).	  
	  
Co mám dělat po příletu do Malagy?  
V	  případě	  večerního	  příletu	  ve	  21:30	  je	  v	  letních	  měsících	  možné	  nastoupit	  ve	  22:00	  do	  
autobusu	  směr	  Granada	  (odjezd	  přímo	  z	  letiště,	  cesta	  trvá	  1h45min,	  cena	  12-‐14	  eur.	  Druhá	  
možnost	  je	  zůstat	  1	  noc	  v	  Malaze	  a	  druhý	  den	  ráno	  jet	  autobusem	  do	  Granady	  (mimo	  letní	  	  
měsíce	  je	  tato	  možnost	  jediná).	  V	  případě	  příletu	  do	  Malagy	  s	  Ryanair	  v	  odpoledních	  časech	  
můžete	  jet	  autobusem	  do	  Granady	  kdykoliv	  –	  autobus	  jezdí	  přibližně	  co	  hodinu.	  Dle	  Vaší	  
zakoupené	  letenky	  Vám	  dám	  instrukce,	  co	  je	  ve	  Vašem	  případě	  nejlepší	  udělat.	  	  
	  
Jedu sama/sám…?  
Většina	  účastníků/účastnic	  cestuje	  sám/sama…takže	  na	  místě	  se	  můžete	  seznámit	  s	  ostatními.	  	  
Je	  na	  Vás,	  jak	  a	  s	  kým	  svůj	  čas	  strávíte.	  Budu	  Vám	  však	  k	  dispozici	  a	  dozvíte	  se	  kam	  se	  můžete	  
podívat,	  co	  navštívit	  a	  jak	  se	  zabavit.	  	  

	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

         

    CentroFlamencoGranada@gmail.com 
 

 
                              lucie.bevelaqua@gmail.com 
 

 +420 777 039 069 
 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

            www.luciebevelaqua.cz 


