FRANCIE - ITÁLIE
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

KORSIKA - OSTROV REBELŮ

C

BASTIA • CALACUCCIA • GOLFE DE PORTO •
CALANCHE • EVISA • CORTE • AJACCIO • BONIFACIO •
PORTO VECCHIO • ZONZA • COL DE BAVELLA
•
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v odpolede (odjezd z ČR viz text).
2. den: Ráno se v italském Livornu nalodíme na trajekt na
Korsiku. Po přistání v korsickém přístavu Bastia se po východním pobřeží ostrova vydáme směrem na jih, kde se ubytujeme v rezidenci, rozkládající se podél překrásné písečné pláže.
3. den: Pobyt u moře, individuální volno.
4. den: Dnešní celodenní autobusový výlet nás zavede na
západní pobřeží. Cestou hornatým vnitrozemím ostrova
projedeme soutěskou Scala di St. Regina a krátce se zastavíme u horské přehrady Calacuccia. Cílem naší cesty bude
jeden z nejkrásnějších zálivů Středozemního moře - Golfe
de Porto. Po obou stranách do zálivu ústící řeky Porto se tu
kolem staré Janovské věže tísní malebné letovisko nazvané
opět Porto. Celkovou jedinečnou přírodní scenérii dotváří
okolní růžové útesy Calanche strmě se svažující do vod zálivu. Zpět na ubytování se budeme vracet přes vnitrozemí
ostrova přes známé horské městečko Evisa.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Dnes se znovu vydáme na západní pobřeží Korsiky.
Srdcem ostrova je středověké kamenné město Corte, vybudované na strmých skalních útesech. Přes Anglické kaskády, kde se protáhneme nenáročnou turistikou, přijedeme
do hlavního města ostrova Ajaccio. Naše putování městem
nás povede po stopách nejslavnějšího korsického rodáka
Napoleona Bonaparte přes jeho rodný dům až k hrobce rodiny Bonapartů Chapelle Impériale. Cestou si rozhodně
neopomeneme prohlédnout fantastickou sbírku italského
naivního umění v paláci Fesch nebo vyzkoušet osobitou
chu známých korsických vín během malé ochutnávky.
7. den: Naše dnešní cesta nás zavede do nejjižnějšího cípu
Korsiky, kde se na vápencovém útesu vysoko nad mořem
majestátně tyčí Janovská citadela, po staletí střežící opevněné město a přístav Bonifacio. Budeme se proplétat úzkými křivolakými uličkami a plnými doušky nasávat atmosféru
starých časů. Během následného lodního výletu podél
strmých bílých útesů sami poznáme, proč je právě
Bonifacio považováno za nejfotogeničtější místo ostrova.
Odpoledne se zastavíme v nejznámějším letovisku východního pobřeží Porto Vecchio. Tamní pláže pro svůj bílý písek
a blankytně modré moře snesou srovnání s plážemi
Karibského moře. Jejich kouzlo a kvalitu si sami vyzkoušíme.
8. den: Dnešní program je určen především pro ty, kterým
učarovala krása místních hor. Odjedeme do oblasti PortoVecchio, kde podnikneme cca dvouhodinový pěší výlet k vodopádu Piscia di Gallo. Městečko Zonza sehrálo důležitou
roli v bojích za svobodu ostrova. Největším zážitkem však bude průsmyk Col de Bavella se sochou Panny Marie a fantastickými výhledy na okolní horské velikány. Průsmyk bude pro
nás spojen s pěším výstupem (cca 3,5 hodiny). Cestou zpět
se zastavíme v Porto-Vecchio na prohlídku města a nákupy.
9. den: V ranních/dopoledních hodinách se vydáme do
přístavu Bastia, kde se nalodíme na trajekt do Livorna.
10. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Ubytování: Moderní prázdninová vesnice Marina D´Oru
nabízí ubytování v apartmánech pro 2 až 4 osoby. Celý
areál je umístěn v soukromém parku přímo u překrásné
písečné pláže. Každý APT se skládá z obývacího pokoje s
kuchyňským koutem a 2 lůžky, oddělené ložnice s postelí
na patro a 1 lůžkem (spodní část patrové postele a 1lůžko
tvoří dohromady 2lůžko), vlastního příslušenství a velké
terasy vybavené zahradním nábytkem. V APT ložní prádlo a
ručníky. V areálu rezidence je k dispozici bazén, hřiště,
tenisové kurty, mini-golf, herna a bazének pro děti, obchůdky a půjčovna sportovního vybavení, bar a restaurace.
Nákupy potravin je možno řešit v průběhu jednotlivých
programů. příplatek je možno zajistit servírované večeře.

Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování v apartmánech
• dopravu luxusním autokarem
• trajekt Livorno/Bastia a zpět
• ložní prádlo, ručníky, přístavní poplatky a pobytová taxa
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• příplatek za 7 večeří:
3 990 Kč
• příplatek za 7 večeří (dítě do 12 let):
2 490 Kč
• vstupy, MHD, fakul. služby, pobytové taxy: cca 60 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Tišnov, Kuřim, Mikulov ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q FR 22 10
1.6. - 10.6.
14 490,viz text
Q FR 36 10
7.9. - 16.9.
14 490,viz text
+4 990 Kč
Příplatek za 1 osoba v APT:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

SARDINIE A KORSIKA
OLBIA • NUORO • TORTOLI • ALGHERO • SANTA
TERESA • MADDALENA • AJACCIO • BONIFACIO

Ajaccio

•

HB
Bonifacio

•

•
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•
Alghero

Olbia

•
•

Nuoro

•

Tortoli

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Olbie, města na severovýchodě
Sardinie, které spojuje Sardinii s Itálií. Jde o starověké
město a jeho název pochází z řeckého původu, dle legendy byla Olbia založena Řeky. Transfer na ubytování.
Individuální volno, večeře.
2. den: Snídaně, odjezd do městečka Nuoro, které je
kulturním centrem Sardinie. Zde se narodili významní umělci
jako např. Sebastiano Satta a Grazia Deledda (první italská
žena, která získala Nobelovu cenu v roce 1926, za literaturu), prohlédneme si muzeum této slavné spisovatelky a
dále muzeum krojů. Návštěva města Orgosolo, tzv. města
banditů. Orgosolo je známé svými politickými nástěnnými
malbami zvanými „murales“. Kvůli vysoké kriminalitě bylo
město přezdíváno jako „město vrahů“. Přejezd do Tortolí na
východní pobřeží Sardinie, nocleh.
3. den: Snídaně, přejezd do Tharrosu, historického města
založeného Féničany, kde navštívíme památky obrovské

archeologické hodnoty (pozůstatky lázní, podzemní pohřebiště, fénický chrám s obětištěm atd.). Prohlídka přístavního
města Bosa, město se nachází u ústí jediné splavné řeky
ostrova s úzkými uličkami, řadou středověkých budov dóm z 15. století, kostel San Pietro, Castello di Serravalle.
Přejezd do nádherného městečka Alghero z počátku 12.
století, následně osídlené přistěhovalci ze Španělska.
Městečko se středověkými hradbami, katalánskou atmosférou, půvabným historickým centrem s četnými kostely a
záplavou malebných obchůdků. Večeře, nocleh.
4. den: Snídaně,
prohlídka působivého městečka
Castelsardo, nacházející se na mohutném skalisku nad mořem s místním hradem a hradbami ze 12. století. Dále si prohlédneme tzv. Roccia dell´Elefante, mohutný lávový blok připomínající sloní tělo. Uvnitř je vyhloubena hrobka s pohřební
komůrkou. Santa Teresa di Gallura na severu ostrova nabízí
krásný výhled na protější ostrov Korsika. Večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do severozápadní části ostrova
Costa Smeralda na Smaragdové pobřeží - nejkrásnější část
ostrova s desítkami ostrůvků s nádhernými plážemi a
zátokami, výlet lodí na ostrov Maddalena. Individuální volno
na koupání. Večeře, nocleh.
6. den: Snídaně, trajekt na Korsiku do přístavu Bonifacio,
výlet do Ajaccia - hlavního města ostrova, prohlídka města.
Půldenní výlet do nejkrásnější oblasti ostrova Calanche s
proslulými červenými skalami - cca 3 hodinová pěší túra
pobřežím nebo individuální volno na pláži. Večeře, nocleh.
7. den: Snídaně, prohlídka přístavu Bonifacio, vyhledávaného města na jihu ostrova tyčícího se na vápencových
skalách nad mořem, prohlídka starého města, individuální
volno na koupání, v odpoledních hodinách trajekt zpět na
Sardinii. Přejezd na ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, individuální volno na koupání, dle letového
řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy pouze na vyžádání.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• leteckou přepravu – Praha/Olbia/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu dle programu
• lodní výlet La Magdalena
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):

290 Kč
310 Kč

• příplatek za 7 večeří:
3 990 Kč
• příplatek za 7 večeří (dítě do 12 let):
2 490 Kč
• vstupy, místní dopravu, fakultativní služby, pobytové taxy:
cca 100 EUR

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q FS 23 08
9.6. - 16.6.
34 990,PRAHA
Q FS 39 08
29.9. - 6.10.
34 990,PRAHA
+8 990 Kč
Příplatek za 1 osoba v APT:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%
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