
 

 

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2021 
 

Obchodní mise sektoru pohřebnictví 
 

 
 
 
 
Veletrh Funermostra Valencia bude probíhat ve dnech 20. až 22. října 2021 ve Valencii.  
 
 
Vstupenky na veletrh Funermostra Vám budou zajištěny zdarma. 
 
 
Webové stránky veletrhu:   https://funermostra.feriavalencia.com/en/ 
 
16. edice veletrhu bude probíhat na ploše 5 000m2 za účasti 106 vystavovatelů z 11 zemí 
světa 
 
 
 
 
 
 
OPATŘENI COVID: 
Aktuální situace ve Španělsku: 
https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/covid_19/nova_povinnost_vsech_ceskych_obcanu.html 
 
Můj komentář: Nejvíce infikovaných mají hlavní města Madrid a Barcelona. Ve Valencii je 
situace o dost klidnější. Na veletrhu bude celá řada opatření a Španělé jsou velmi ukáznění.  
 
Zde najdete aktuální situaci ve Valencii: 
https://www.google.com/search?q=covid+situacion+actual+valencia&rlz=1C1ASUM_csES909ES909&oq=covid+situacion+actu
al+valencia&aqs=chrome.0.69i59j35i39j0i22i30l8.5975j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
Situace se muže, ale změnit. Samozřejmě Vás budu Vás pár dnů před příletem informovat o 
aktuální situaci.  
 
 
 
 
Zaslaná kalkulace je na celý týden pobytu. V případě Vašeho zájmu je možné nacenit pobyt 
kratší či delší. 
 



 

 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování bude zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a je 
stejná pro všechny hotely. Vybrané hotely jsou luxusní a ve čtyřhvězdičkovém 
standardu. Hotel Valencia Center a  Ilunion Aqua 4 je blízko turisticky známého 
CIUDAD DE LAS ARTES a PALAU DE LA MUSICA. Hotel Port Feria Valencia je 
blízko výstaviště a daleko od centra Valencie. Hotel Port Feria Valencia je určen 
vyloženě jen pro zájemce, kteří dorazí „na otočku na veletrh“ a potřebují být 
v blízkosti výstaviště. Hotel Senator Parque Central je hotel, který je určen pro 
milovníky nočního života. Je to blízko do historického centra Valencie, kde se pořád 
něco děje. 
      

CIUDAD DE LAS ARTES 

       
 

 
 
 
Název hotelů:    Hotel VALENCIA CENTER **** 
     Hotel Senator Parque Central Hotel **** 
     Hotel Ilunion Aqua 4 **** 
     Hotel Port Feria Valencia 4 **** 
 
Datum a čas příjezdu:    18. 10. 2021     
Datum a čas odjezdu:    24. 10. 2021  
Počet dní ubytování:     7 dnů, 6 nocí 
 
CENA ZA DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SE SNÍDANÍ:    124 € / POKOJ NOC 
CENA ZA OSOBU SE SNÍDANÍ:   62 € / POKOJ NOC 
 

CENA ZA OSOBU SE SNÍDANÍ ZA CELÝ POBYT:  372 €   PŘIBLIŽNĚ     9 486,- KČ 



 

 

POPIS 

Hotel Senator Parque Central Hotel **** 

Adresa: Plaza Manuel Sanchis Guarner, Eixample, 46006 Valencie 

Senator Parque Central Hotel se nachází v centru Valencie, pouhých 15 minut pěšky od 

historického centra města a vlakového nádraží Estació del Nord. Tento moderní hotel nabízí 

fitness centrum, saunu a Wi-Fi zdarma. 

Pokoje v Senator Parque Central Hotelu mají zvukovou izolaci, klimatizaci, trezor, koupelnu s 

bezplatnými toaletními potřebami a koupelnu s fénem a toaletními potřebami. Po příjezdu 

obdržíte 2 láhve vody zdarma. 

V klimatizované jídelně hotelu Senator se každé ráno podává snídaně formou bufetu. Na 

místě je i bar a nepřetržitě otevřená recepce. 

V okolních ulicích najdete celou řadu obchodů a barů. Senator Parque Central Hotel se 

nachází přímo u zastávky městského autobusu, 5 km od pláže Las Arenas a přístavu a 10,5 

km od mezinárodního letiště ve ValenciiHotel Valencia - Marriott je vzdálen 5 minut chůze od 

významného architektonické komplexu Valencia’s City of Arts and Sciences. Hotel nabízí 

fitness centrum a Turecké lázně.  

Pokuje jsou vybaveny dekorativním nábytkem v elegantním stylu s dřevěnou podlahou. 

Každý pokoj je vybaven klimatizací, satelitní televizí, minibarem a vlastní koupelnou.  

Hotelová restaurace spolu se stylovým barem nabízí vybrané pokrmy středomořské kuchyně 

připravené vždy z čerstvých surovin. Snídaně je podávána formou pestrých švédských stolů.  

Hotel je vzdálen 5 minut chůze od městského okruhu Formule 1 a přibližně 2 km od 

koncertního sálu Palau de la Música.  

Přímo před hotelem se nachází autobusová zastávka, ze které se lze dostat za 15 minut do 

centra města. Nedaleko hotelu se nachází městská pláž Malvarrosa. 

 

 



 

 

Hotel Senator Parque Central **** 

 

   

      

                        
 
 
 



 

 

HOTEL  VALENCIA CENTER **** 

Adresa: Avenida de Francia, 33, Camins al Grau, 46023 Valencie 

Hotel Valencia Center leží 3 km od centra Valencie a pouhých 400 metrů od 
známého muzea Město umění a věd. Nabízí saunu, posilovnu, venkovní bazén a 
bezplatné Wi-Fi připojení. 

Hotel se nachází 10 minut chůze od stanice metra Ayora, ze které se lze dostat do 
centra města i na letiště. Naproti hotelu se nachází zastávka autobusu, ze které lze 
během 5 minut dojet na pláž nebo do centra města. 

Všechny hotelové pokoje jsou klimatizované a jsou vybaveny satelitní TV, trezorem a 
minibarem. Ve vlastní koupelně najdete fén. 

V hotelové restauraci se podávají jídla středomořské kuchyně. K dispozici je také bar 
a pokojová služba. 

Můžete využít služby recepce s nepřetržitým provozem a u přepážky s turistickými 
informacemi si lze pronajmout auto. Za příplatek můžete parkovat u hotelu. 

 



 

 

HOTEL VALENCIA CENTER ****  

 
 
 
 
  
 

           

 
 
 

  
 

    
 



 

 

HOTEL ILUNION AQUA 4 **** 

Adresa: Luis García Berlanga, 19, Camins al Grau, 46001 Valencie 

Tento designový hotel se nachází ve Valencii, naproti impozantnímu muzeu Město umění a 

věd a Oceánografického parku. V 9. podlaží hotelu se nachází restaurace s panoramatickým 

výhledem oceněná hvězdičkou Michelin. Ve všech prostorách je dostupné bezplatné Wi-Fi 

připojení. 

Ilunion Aqua 4 poskytuje ubytování ve stylových pokojích s dřevěnou podlahou, moderním 

zařízením v teplých barvách, klimatizací, velkým psacím stolem, trezorem, minibarem a 

satelitní TV s plochou obrazovkou. Některé pokoje mají panoramatický výhled na muzeum 

Město umění a věd. V mramorové koupelně se nachází fén a bezplatné toaletní potřeby. 

Každé ráno se podává snídaně formou bufetu. Obědy a večeře si lze vybrat à la carte nebo z 

pevně stanoveného menu. Dostupná jsou také jídla vhodná pro celiaky i osoby alergické na 

další potraviny. Pokojovou službu lze využívat ve vyhrazených hodinách. 

Hvězdičkou Michelin oceněná restaurace La Vertical s úchvatným výhledem na město nabízí 

originální jídla i pokrmy fusion kuchyně a představuje ideální místo pro intimní i skupinové 

oslavy výjimečných událostí. 

V nákupním centru Aqua Multiespacio najdete bohatou škálu obchodů a wellness i fitness 

centrum. 

Ilunion Aqua 4 se nachází 2 km od centra Valencie a 1 km od přístavu. Zastávka autobusů 

směřujících do centra města leží 50 metrů odsud. Pláže Malvarrosa a Las Areas jsou 

vzdálené jen několik minut jízdy autem a letiště Manises se nachází 20 minut jízdy od 

ubytování. Jako hoteloví hosté můžete uplatnit slevu na parkovné v nákupním centru Aqua 

Multiespacio. 

Hotel je oficiálně přizpůsoben pro hosty s omezenou pohyblivostí. Na vyžádání jsou 

dostupné pokoje pro hosty se sluchovým a zrakovým omezením. 



 

 

HOTEL ILUNION AQUA 4 ****  

 
 

           

 

    
 

   



 

 

Hotel Port Feria Valencia **** 

Adresa: Cullera, 67, 46035 Valencie 

 

Hotel Port Feria Valencia se nachází hned vedle výstaviště Feria Valencia. 

Hotel nabízí kompletní a vynikající služby. Hotel disponuje restaurací se 
středomořskou kuchyní a valencijskými specialitami à la carte. V hotelu je k dispozici 
venkovní bazén, solárium, posilovna, restaurace a kavárna. Naši klienti budou moci 
využívat bezplatné připojení k internetu v celém hotelu (Wi-Fi). Parkování a doprava 
z letiště je za příplatek. 

Hotel Port Feria Valencia má nádherné pokoje vybavené veškerým potřebným 
příslušenstvím pro příjemný pobyt. V hotelu jsou k dispozici také tři zasedací 
místnosti s maximální kapacitou až 78 osob. 

Stanice metra Benimàmet je vzdálená 400 metrů a hotel má dobrý přístup na hlavní 
silnice. Letiště Valencia je vzdáleno od hotelu 10 minut jízdy autem. 



 

 

Hotel Port Feria Valencia **** AKTUALIZOVAT 

         
 

   
 

   
 

   
 

 

    



 

 

PŘEPRAVA 
A. TRANSFERY 
Letiště – Hotel (přílet)     
Hotel – Výstaviště veletrh FUNERMOSTRA    
Výstaviště – Hotel     
Hotel – Letiště (odlet)     
 
Cena za Transfery pro jednu osobu   90 €  
Ostatní transfery na místě budou placeny přímo na místě za předem dohodnutou 
cenu.  
 
B. LETADLO 
 
VERZE 1: odlet z Prahy  
VERZE 2: odlet z Vídně 
 
Odlet 

Praha/Vídeň  
Valencie 
 

Pondělí 18.10.2021    z PRAHY čas bude upřesněn 
z Vídně 16:10 odlet, 18:50 přílet do Valencie 

Návrat 

Valencie  
Praha/Vídeň 
 

Neděle 24.10.2021   do Prahy čas bude upřesněn 

Do Vídně odlet z Valencie v 9:40 ve Vídni 12:15 

Poznámka: Let z Prahy do Valencie není přímý. V tomto období nejsou bohužel přímé letenky a proto 
je zapotřebí přestoupit. Zazavadlo k odbavení bude odevzdáno v Praze a vyzvednuto až ve Valencii. 
Na přestupu budete mít jen příruční zavazadla. 
 
Let z Vídně je přímý a není zapotřebí přestupovat. Cena letenek se může měnit. Definitivní cena bude 
v konečném rozpočtu schváleném klientem. 
 
Konečná cena je včetně všech poplatků, 1x příruční zavazadlo, 1x zavazadlo 
k odbavení. 

 
Cena za LETENKU pro jednu osobu tam i zpět včetně všech 
poplatků:     z PRAHY 330 €  přibližně 8 415,- Kč 

z VÍDNĚ 150 €  přibližně 3 825,- Kč 

 
Celková cena za Letenku a Transfery pro jednu osobu      

z PRAHY 420 €  přibližně 10 710,- Kč  
z VÍDNĚ      340 €  přibližně 8 670,- Kč  

     



 

 

3. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
 
Komplexní cestovní pojištění s nadstandardními pojistnými částkami pro maximální 

zabezpečení turistických i pracovních zahraničních cest. 

 

Komplexní cestovní pojištění Exclusive pro 1 osobu po celou dobu pobytu:  

 

860,-   za osobu po celou dobu pobytu 
 
 
 
 

 VARIANTA 1 

Léčebné výlohy  
včetně repatriace, 

asistenčních služeb 
a přivolání 

opatrovníka: 

 
100 000 000 Kč Léč. 

výlohy  
20 000 Kč Zubní ošetření  

50 000 Kč Opatrovník 
 

Úrazové pojištění: 
 

400 000 Kč Trv. následky  
200 000 Kč Smrt 

200 Kč Denní odškodné 

Terorismus:  
3 000 000 Kč 

Osobní věci a 
zavazadla: 

 
50 000 Kč Zavazadla 
5 000 Kč Zpoždění 

zavazadla 
 
 

Odpovědnost za 
způsobenou škodu: 

 
15 000 000 Kč  

 
 

Další 
Pobyt v nemocnici 

 
Kauce 

 
Náhradní cestovní 

doklady 
 

Převoz věcí 
zemřelého a pohřeb 

Právní pomoc 

 
1500 Kč / den max.20 000 

  
300 000 Kč 

 
10 000 Kč 

 
150 000 Kč 

 
 

 
 
 



 

 

 
4. VSTUPNÉ NA VELETRH FUNERMOSTRA 2013 

 
Vstupné pro všechny účastníky veletrhu je ZDARMA.  Jmenný seznam osob, které 

půjdou na veletrh je potřeba dodat den před návštěvou veletrhu.  

 
 
 
 
 

5. EXKURZE A VÝLETY 
 

Na přání účastníků zájezdu je možno zajistit exkurzi či výlet.  

 

Příklady a ceny exkurzí 

1. Paella v rybářském městečku Palomar     cena upřesněna dle počtu osob 

2. Městský hřbitov + Tanatorio   1.200 Kč / osoba 

3. Historické centrum Valencie   500,- Kč / osoba 

4. Další možnosti exkurzí dle přání klienta  

 



 

 

FUNERMOSTRA 2021,  Valencia 
 

Název veletrhu:   FUNERMOSTRA  
Datum konání:   18.10. – 24.10. 2021   7 dní, 6 nocí 
Místo konání:   Valencia, Španělsko 
 
    
Celkový předběžný rozpočet: Cena je kalkulována na osobu. 

FUNERMOSTRA 2021 
 
1. UBYTOVÁNÍ  - HOTEL **** 
(Hotel VALENCIA CENTER, Hotel Senator Parque Central, Hotel 
Ilunion Aqua 4, Hotel Port Feria Valencia 4) 
 
Cena za dvoulůžkový pokoj se snídaní a poplatky (124 €) 
 

372 € 
 

přibližně 
 

9 486,- Kč 

 
2. TRANSFERY a Letenka 
z PRAHY 420 €  přibližně 10 710,- Kč  
z VÍDNĚ      340 €  přibližně 8 670,- Kč  

340 € či 420 € 
 

přibližně 
 

8 670,-Kč či  
10 710,- Kč 

 
3. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – 1 osoba po celou dobu pobytu 
 

860,- Kč 
 

 
4. VSTUPNÉ na veletrh FUNERMOSTRA 2021 
 

ZDARMA 

 
5. Služby průvodce + EXKURZE a VÝLETY (viz. program) 
    Vámi Vybrané exkurze budou fakturovány 
 

dle objednávky 

 
Covid: V případě potřeby při návratu do ČR je možno zajistit 
Antigenní test 55€ či PCR test 110€. Vše se bude odvíjet od 
aktuální situace 
 

Dle vývoje 
situace 

CELKEM za OSOBU za celý pobyt 19 016,- Kč 
či 21 056,- Kč 

 
Poznámka: 
Výsledná kalkulace klientovi se může lišit na základě požadavků klienta a změn 
aktuálních cen. Před fakturací Vám bude zaslat finální rozpočet na obchodní misi ke 
schválení. Po uhrazení faktury budou veškeré služby zajištěny. Přepočet kurzu 
koruna – euro dle aktuálního kurzu FIO Banky. 



 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
 
Navrhujeme rozdělit platbu na 2 části a to následovně: 
 
1. platba: 
Při přihlášení na veletrh: 50% z částky objednaných služeb na fakturu. Fakturováno 
v korunách či eurech dle přání klienta.  
 
2. platba 
21 dnů před konáním veletrhu: 50% z částky objednaných služeb na fakturu. 
Fakturováno v korunách či eurech dle přání klienta.  
 
 
Storno podmínky: 
Zrušení účasti 1 – 30 dní před zájezdem:  80% storno poplatek 
Zrušení účasti měsíc před zájezdem:   60% storno poplatek 
Zrušení účasti 2 měsíce před zájezdem:  40 % storno poplatek 
 
 
 
Pozn.: Je možno fakturovat každému klientovi jednotlivě, po skupinách, rozděleně 
nebo na jednu celkovou fakturu. Fakturováno v korunách či eurech dle přání klienta. 
Naše společnost JE plátcem DPH. 
 
 



 

 

OSTATNÍ SLUŽBY 
 

Mezi další poskytované služby nad rámec patří (ceny jsou informativní, každý 
klient  je řešen individuálně): 
 

1. doprovodné překládání české delegaci během veletrhu (8 hod / 7500,- CZK, 
započatá další hodina 1000,- CZK) 

2. doprovodné překládání české delegaci ve volném čase dle přání klienta 
(1000 CZK/hod) 

3. zajištění vozidla s řidičem (5000,-CZK/ 24 hod, 150km v ceně /den, každý 
další km 5,-CZK) 

4. zajištění mediálních služeb (foto, promo video atd.) (dohodou) 
5. přítomnost na veletrhu pro zastupování při jednáních s veletržní správou 

v průběhu veletrhu (2 500,-CZK/výstavní den) 
6. zajištění skladování pro zásobování stánku (cena dle specifikace, množství, 

typu skladovaného materiálu, atd.) 
7. zajištění bezproblémového chodu expozice a organizačních záležitostí: 

odpovědný člověk za technickou funkčnost stánku, který během veletrhu řeší 
tzv. krizové scénáře, komunikuje s pracovníky veletržní správy a rychle a 
efektivně řeší vyvstalé problémy či komplikaci tak aby byl plně zajištěn chod 
expozice (5 000,-CZK/výstavní den) 

8. zajištění doprovodného programu pro českou delegaci po dobu jejich pobytu 
ve Španělsku a služby delegáta či průvodce (dohodou) 

9. zajištění veškerých transferů: hotel – veletrh, veletrh hotel, letiště – hotel, hotel 
letiště či ostatních požadovaných transferů (dohodou) 

10. zajištění přepravy propagačních materiálů do ČR (dle rozsahu a vzdálenosti) 
11. překladatelské služby ve standardním rozsahu příprav veletrhu: 

a. překlad materiálů potřebných pro veletržní správu (přihláška, technická 
specifikace expozice, informace o vystavovateli do katalogu 
vystavovatelů, informace o poskytovaných službách do katalogu 
veletrhu atd.) 

b. překlad komunikace mezi klientem a veletržní správou Madrid 
c. překlad a příprava technických specifik pro vystavovatele požadované 

veletržní správou Feria Valencia 
d. další standardní překlady požadované pro přípravu materiálu pro účast 

na veletrhu 
12. příprava harmonogramu činnosti před a po veletrhu  
13. příprava materiálů do katalogu veletrhu ve standardním rozsahu 
14. dohled nad montáží stánku dle přání klientu a jeho příprava, převzetí a 

předání 
15. zastupování při jednáních s veletržní správou po veletrhu a vypracování 

zprávy z veletrhu na základě statistických podkladů poskytnutých veletržní 
správou či klientem 

16. zajištění dalších služeb dle požadavků klienta v přípravné fázi veletrhu 
17. výstupní zpráva z veletrhu (statistika, promo materiály)  
18.  a    další služby dle požadavků a přání klienta. 


