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

ISCHIA
POBYT U MOŘE S MOŽNOSTÍ VÝLETŮ
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„B” letecky Poznámka: v době tisku katalogu nebyly
ještě známy letové řády na r. 2017, z tohoto důvodu
může dojít k posunutí termínu zájezdu o 1 den.
Ubytování: zajištěno v hotelu*** nedaleko pláže ve
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně
kontinentální, večeře menu 3 chody.

SARDINIE

RAJSKÝ OSTROV NURÁGŮ V TYRKYSOVÉM MOŘI
OLBIA • CAPO D´ORSO • BONIFACIO • CASTEL
SARDO • CALA GONONE • ALGHERO • PORTO
TORRES • SASSARI • BOSA • DORGALI • SAN
GIOVANNI • CAGLIARI • BARUMUNI • CASA ZAPATA
• NORA • ARBATAX • FONNI
Bonifacio •

Cena zájezdu obsahuje:
• „A” 8 ubytování s polopenzí a pobytovou taxu
• „A” dopravu luxusním autokarem do Ischii a zpět
• „B” 7 ubytování s polopenzí a pobytovou taxu
• „B” leteckou dopravu - Praha/Neapol/Praha
(včetně kabinového zavazadla: 42x32x25)
• „B” transfer do/z hotelu a letištní taxy a poplatky
• dopravu po ostrově bus/místní hromadnou dopravou
• trajekt na Ischii a zpět
• služby českého průvodce na Ischii
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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„A” Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl,
V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady ZDARMA;
viz str. 1
Olomouc 250 Kč; Hranice, Fr. Místek, N. Jičín, Ostrava 500 Kč

⌧

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q II 37 11 A 14.9. - 24.9.
14 990,viz text
Q II 39 08 B 27.9. - 4.10.
16 390,PRAHA
+ 2 500 Kč
A Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+3 100 Kč
B Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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Cena neobsahuje:
350 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• „B” velké kabinové zavazadlo (56x45x25):1
1 200 Kč
• „B” odbavené zavazadlo (do 23 kg):
1 690 Kč
cca 100 EUR
• vstupy a fakultativní služby:

L

Alghero

Bosa

CE

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v podvečerních
hodinách (odjezd z ČR viz text).
2. den: „A” Příjezd do Neapole či Pozzuoli a přejezd
trajektem na termální ostrov Ischia (cca 1 hod.), jemuž
se svou výškou 787 m n. m. dominuje nejvyšší vrchol
Monte Epomeo. Transfer do hotelu, ubytování,
odpočinek u termálního bazénu, moře, večeře.
3. den: „A” Snídaně, pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech, večeře. Program „B” Odlet z Prahy do
Neapole, transfer z letiště a přejezd trajektem na termální ostrov Ischia , transfer do hotelu, odpočinek u termálního bazénu, večeře.
Dále společný program „A” i „B”
4. den: Snídaně, polodenní výlet s průvodcem, kde se
dovíme spoustu zajímavostí o ostrově a zároveň
poznáme všechny krásy termálního ostrova Ischia.
Objedeme celý ostrov kolem dokola a navštívíme všech
6 oblastí: hlavní město Ischia, Casamicciola Terme,
Lacco Ameno, Forio, Barano - původní venkovská architektura a barevná vesnička Serrara Fontana.
Zastavíme se na těch nejkrásnějších místech a vyhlídkách. Nesmazatelná mementa připomínají obranné
věže podél pobřeží ostrova a množství dochovaných
antických kostelů. Ty, spolu se zajímavými památkami,
sídly s typickou architekturou jihu a mnoha termálními
vřídly, dokazují, jak bohatá je Ischie na historii a kulturně-umělecké dědictví. Návrat na ubytování, večeře.
5.- 9. den: Snídaně, pobyt u moře, relaxace v termálních bazénech, večeře. V průběhu volných dnů doporučujeme navštívit pláže Sant Angela, termální park
Tropical, či strávit den v jedinečné zátoce Sorgeto, kde
vyvěrají horké termální prameny přímo z moře, přírodní "bazény", horké prameny, které až 90 ˚C "jehličkami"
atakují naše těla jako čínská akupunktura. Také doporučujeme navštívit Forio, městečko kostelů, procházka středověkými uličkami a náměstíčky, barokně laděný
chrám St. Maria Loreta, kostel Santa Maria del Soccorso
z r. 1350, známý z americké filmové komedie
Nebožtíci přejí lásce a nedaleké zahrady La Mortella
(cca 15 EUR), inspirovány maurskými zahradami v
Alhambře ve španělské Granadě.
Možnost fakultativních výletů:
Poseidonovy zahrady v romantické zátoce Baia di Citara.
Ostrov Capri výlet na "perlu" Neapolského zálivu.
Kouzelný ostrov Procida - půldenní či celodenní výlet.
Aragonský hrad - výlet do hlavního města ostrova.
Léčivý pramen Nitrodi a návštěva vinného sklípku.
Monte Epomeo a procházka lesem Falanga.
Podrobnosti a ceny naleznete na www.idealtour.cz
10. den: Snídaně, „A” transfer na trajekt, připlutí do
Pozzuoli/Neapole a odjezd do ČR. „B” Transfer do přístavu a na letiště do Neapole, odlet do Prahy.
11. den: „A” Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Arbatax
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Cagliari

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: „A” Odjezd z ČR v brzo ráno (odjezd z ČR viz
text), tranzit přes Rakousko do Livorna k trajektu (noční
trajekt, 6-8 hodin na lodi a v přístavech) na Sardinii.
2. den: „A” Olbia, kouzlo přístavu, cesta za krásami severního pobřeží ostrova podél Smaragdového pobřeží
přes pověstnou Costa Smeraldu na úchvatné Capo
d´Orso, procházka skalami, pohledy na ostrovy v průlivu
Bonifacio a na Korsiku. Castel Sardo, tradiční sardinský
přístav s atmosférou starého města, skalní slon.
„B” Odlet z Prahy, přílet na ostrov Sardinie.
Dále společný program „A” • „B” Cesta do letoviska
Cala Gonone, ubytování na nejkrásnějších plážích
Sardinie, koupání a odpočinek na růžové pláži.
3. den: Pobyt u moře, individuální volno. Fakultativně
lodní výlet okolo pobřeží s koupáním k jedinečné
jeskyni, ve které se množí mroži (48 EUR), zpět lodí
nebo turistikou při pobřeží (3h).
4. den: Celodenní výlet za kulturou západního pobřeží:
Algherský záliv a katalánské Alghero, věž Torre di Porta
Terra a dóm ze 16. st., nebo půvabné Porto Torres,
dále vápencový mys Capo Caccia s krásnými výhledy,
romantika krajiny s nurágem Sabina, nejvýznačnější
románská památka kostel Santissima Trinita di
Saccargia u Sassari (freskový cyklus ze 13. stol.), cesta,
divokým pobřežím do přístavního barevného městečka
Bosa, historická čtvr Sa Costa, aragonský gotický dóm,
řemeslné barvířské dílny, krajkářské, nenapodobitelná
atmosféra ochutnávka vína malvásie.
5. den: Dorgali, kouzelné kamenné městečko plné umělců a řemeslníků, význačné megalitické stavby a toulání
exotickou krajinou, turistika k unikátní jeskyni Ispinigoli s
říčkou Su Anzu, léčivé termální „lázně" San Giovanni,
koupání v termálech, návštěva nurágové vesnice.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno. Fakultativně
celodenní výlet na jih ostrova, Cagliari, hlavní město ostrova, vysoko položená čtvr Castello s úchvatnými výhledy, římské památky a nejrozsáhlejší muzeum ostrova,
Su-Nuraxi, nurágový komplex u Barumuni UNESCO,
nejvýznamnější megalitická památka v přírodě nurágového typu, unikátní Casa Zapata, Nora, nejstarší město
ostrova, úchvatné mozaiky a antické vykopávky na
samém jihu ostrova - a možná uvidíme i plameňáky,
variantně celodenní koupání a relaxace na plážích.

INFORMACE: Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená parkoviště, pak se pokračuje MHD.

30 CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otevíracím dobám.

