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7. den: Celodenní výlet do hor a dvě sardinská nej:
barevné skály mysu Capo Bellavista u přístavu Arbatax,
pohoří Gennargentu, turistika s možností výstupu na
nejvyšší horu ostrova La Marmora (4 hod. celkem),
horské louky s divokými koňmi, nejvýše položená
rázovitá horská víska Fonni s malovanými domy, fakultativně výborná typická sardinská večeře a ochutnávka
vín s výkladem.
8. den: Pěší výlet k unikátnímu nurágu Mannu, variantně možnost zapůjčení kol a cesta na vyhledávanou pláž
Cala Luna, návrat turistickou cestou, nebo variantně
koupání a pěší výlet kolem sopky na unikátní bílou pláž
Cala Cartoe plnou rostlinných endemitů, návrat turistickou cestou nebo fakultativní turistika v horách s najatými terénními vozy do odlehlé oblasti Baunei a s
pasteveckým obědem a pobytem na pláži Sisine,
možnost návratu čluny (60 EUR).
9. den: Odjezd z Cala Gonone, rozloučení s plážemi,
kam se budete chtít jistě vracet, cestou v případě času
krátké toulání u přírodní rezervace Capo Comino. „B”
transfer na letiště a odlet do ČR. „A” přístav Olbia nebo
Golfo Aralci, trajekt ze Sardinie do Livorna, odjezd do ČR.
10. den: „A” Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
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Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310-410 Kč
350 Kč
• ochutnávka sardinských vín:
750 Kč
• 1x Sardinská večeře TYP I:
1 950 Kč
• 3x večeře v hotelu TYP I:
850 Kč
• fakulativní výlet 6. den (min 20 osob):
• fakulativní výlety, ochutnávky a vstupy: cca 160 EUR
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Ubytování: Je zajištěno v hotelech***/**** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• leteckou přepravu Praha/Catania/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu dle programu
• lodní lístek na Liparské ostrovy
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310-410 Kč
cca 6 EUR
• pobytová taxa:
cca 100 EUR
• vstupy a fakultativní služby:
RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odlet z ČR
Q ISX 23 08 10.6. - 17.6.
27 990,PRAHA
Q ISX 37 08 16.9. - 23.9.
27 990,PRAHA
+7 990 Kč
Příplatek: za 1lůžk. pokoj:
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SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1
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až

TYP I. Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IE 38 10 A 22.9. - 1.10.
16 990,viz text
Q IE 38 08 B 23.9. - 30.9.
24 990,viz text
+3 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
TYP II. Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
odlet ČR
kód
od
do
2lůžk.
Q IU 38 10 A 22.9. - 1.10.
24 990,PRAHA
Q IU 38 08 B 23.9. - 30.9.
31 990,PRAHA
+4 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

CE

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Catanie, druhého největšího
města na ostrově, vystavěného na úpatí majestátní
Etny. Catania je barokním architektonickým skvostem,
který za svou barokní podobu vděčí poslednímu velkému zemětřesení z roku 1693, jež původní město zcela
zničilo. Transfer z letiště, přes vnitrozemí Sicílie, do
města Enny, které bylo střediskem Sikanu. Krátká prohlídka města a hradu Castello di Lombardia, který je
nejvyšším bodem města. V podvečerních hodinách pokračování do hotelu v oblasti Palerma, večeře.
2. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Palerma a jeho
okolí. V dopoledních hodinách návštěva Monreale a
zdejší baziliky světově proslulé svými mozaikami a klášterním dvorcem ze 13. století. Odpoledne návrat do
Palerma, prohlídka města včetně Pallazzo Reale, Capella
Pallatina, katedrály a Piazzi Quatro Canti. Večeře.
3. den: Snídaně. Odjezd podél severního pobřeží Sicílie
do středověkého města Cefalú, zastávka a prohlídka
normanské katedrály z 12. stol. Pokračování přes vnitrozemí Sicílie. Piazza Armerina - prohlídka Římské vily "Villa Casale" , kde se nachází nejrozsáhlejší a nejbohatší komplex s mozaikami na světě. Odpoledne příjezd do hotelu v Giardini Naxos, ubytovaní a večeře.
4. den: Snídaně. Dopoledne výlet po východním úbočí,
přes městečka Santa Venerina a Zafferana Etnea. Výlet
na dominantu celého ostrova, na vulkán Etna, kde uvidíme zajímavou "měsíční" krajinu s lávovými útvary.
Odpoledne odjezd do nedaleké Taorminy, jednoho z

Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování bez stravy TYP I
• 7 ubytování s polopenzí TYP II
• „A” dopravu autokarem, trajekty a přístavní poplatky
• „B” leteckou přepravu Praha/Olbia/Praha
• „B” transfer do/z hotelu, letištní taxy a poplatky
• „B” dopravu autokarem po Sardinii
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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Ubytování: dle výběru, je zajištěno v TYP I chatách
v kempu**** v Cala Gonone na východním pobřeží
ostrova, nedaleko moře ve stromovém háji. Chaty zčásti
zděné, zčásti dřevěné mají 2lůžk. pokoje vybavené
vlastním příslušenstvím a kuchyňkou s lednicí, možnost
stravování v restauraci v hotelu za příplatek. Nebo TYP
II v hotelu*** Cala Luna v blízkosti pláže ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím, polopenzí.

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice ZDARMA

•

Palermo
• • • Cefalú • Taormina
Trapani
Etna •
• Enna • Catania
• Syrakusy

Monreale

%

S VÝLETEM NA LIPARSKÉ OSTROVY
CATANIA • ENNA • PALERMO • MONREALE •
CEFALÚ • ETNA • TAORMINA • LIPARSKÉ OSTROVY
• SYRAKUSY • NOTO

nejnavštěvovanějších městeček na Sicílii, které se tyčí
ve výšce cca 200 m n. m. a jehož nejvýznamnější památkou je divadlo. Návrat do hotelu, večeře
5. den: Snídaně. Odjezd z hotelu do přístavu v Milazzu.
Lodí dále na ostrov Lipary, zastávka v přístavu Marina
Lunga. Volný čas na prohlídku pevnosti s archeologickým areálem a procházka malebným městečkem.
Obeplutí ostrova Lipary a zastávka v přístavu Porto di
Levante na ostrově Vulcano. Možnost pěšího výstupu
na Velký kráter s velkým fumarolovým polem, návštěva
černé sopečné pláže nebo koupání v termálním sirném
bahenním jezírku. Obeplutí ostrova, prohlídka Koňské
jeskyně a Venušiných lázní. Návrat do přístavu v
Milazzu. Transfer zpět do hotelu. Večeře.
6. den: Snídaně, individuální volno, koupání v Giardini
Naxos. Večeře.
7. den: Snídaně. Odjezd do Syrakus, které bývaly hospodářským a kulturním centrem antické Sicílie. Prohlídka
místního archeologického areálu. Odpoledne prohlídka
malebného městečka Noto, návrat do hotelu, večeře.
8. den: Snídaně, návštěva rybářského městečka
Acicastello, okružní jízda Catanií a transfer na letiště a
odlet zpět do Prahy.

INFORMACE: Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená parkoviště, pak se pokračuje MHD.
31
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otevíracím dobám.

⌧

SICÍLIE

V

I

