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NEAPOLSKÝ ZÁLIV A OSTROV CAPRI
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Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” AUTOKAREM • „B” LETECKY
1. den: „A” Odjezd z ČR dopoledne (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: „A” Ráno příjezd do Říma, prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města – nenecháme si ujít nejmenší stát na světě – Vatikán a majestátní baziliku svatého
Petra, Andělský hrad, nábřeží Tibery, fontány na náměstí
Piazza Navona, Pantheon – nejzachovalejší antickou památku na světě, pradávnou slávu Fora Romana - které bylo
pupkem antického římského impéria, slavné Koloseum –
jeden ze 7 novodobých divů světa, Kapitol, fontánu di Trevi
– nejslavnější fontánu v Římě, nebo Španělské schody. „B”
Odlet z Prahy do Neapole, transfer k ubytování.
Dále společný program „A” • „B”
3. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
4. den: Snídaně. Po stopách jihoitalských králů. Navštívíme
jednu z největších turistických atrakci Itálie - kolosální zámek
Palazzo Reale v Casertě, blížící se rozměry k Versailles, s více
jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení
Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. Neapol, ležící v samotném centru Kampánie a největší město italského jihu –
historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvr
Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo,
královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola
na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní
kostely, katedrála, čtvr betlémů. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně. Po stopách vulkanické erupce. Nejdříve si
prohlédneme Pompeje, velkolepý příklad starořímského
města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se
zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Zkamenělé Herculaneum, jedna z nejlépe
zachovalých antických památek, římské rezidenční město a
přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, kde
roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo ve
dvacetimetrové vrstvě lávy a žhavého bahna. Exkurze do
kráteru nevyhaslé sopky Solfatara, která kouří, bublá a
zapáchá po síře. Návrat na ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
Dopoledne možnost fakultativního výletu na Vesuv, výjezd
na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem
samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.
Odpoledne fakultativní výlet k vile Sabiny Poppei v Oplontis,
kterou v plné kráse fresek a labyrintu místností zakonzervovala erupce Vesuvu, a do exkluzivního Positana, které je
zavěšeno na příkrých svazích pohoří Monti Lattari, jež zde
spadá do vln Tyrhénského moře.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
Nebo fakultativní celodenní výlet na ostrov Capri, kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Masivní
vápencové skály, které vystupují kolmo vzhůru z průzračně
modré vody, tak vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější
ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní
plavby kolem ostrova, návštěva městečka Capri s nabílenými kamennými domy a Anacapri s fantastickými výhledy na
ostrov a Neapolský záliv. Doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta
Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních
kavárničkách, kde můžeme ochutnat proslulý insalata
caprese či ravioli caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).
8. den: Snídaně. Po stopách apoštolů. Přejezd do Salerna a
prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél
Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana UNESCO, do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků
pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou a uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích.
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Lamezia Terme

Lipari •
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Navštívíme středověké Amalfi s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do Atrani, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována
dóžata Amalfské republiky. Fakultativně plavba do
Smaragdové jeskyně nebo výlet místní dopravou vysoko do
kopců nad Amalfi do elegantního Ravella, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a
krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo).
9. den: „A” Snídaně, pobyt u moře, individuální volno.
Fakultativní výlet do malebného města na skalní plošině –
Sorrenta, které má jméno podle bájných Sirén. Odpoledne
odjezd z hotelu. „B” Snídaně, transfer na letiště do
Neapole a odlet do Prahy.
10. den: „A” Příjezd do ČR v poledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v Torre del Greco v hotelu*** nedaleko od vulkanické pláže s výhledem na ostrov Capri i na
sopku Vesuv ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• „A” dopravu luxusním autokarem
• „B” leteckou přepravu Praha/Neapol/Praha
• „B” letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem během programu
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
1 600 Kč/os.
• pokoj s balkónem a minibarem:
• vstupy, fakultativní služby a výlety, MHD: cca 120 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.
Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA;
Olomouc 250 Kč; Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IN 26 10 A 29.6. - 8.7.
12 490,viz text
Q IN 29 10 A 20.7. - 29.7.
12 490,viz text
Q IN 33 10 A 17.8. - 26.8.
12 490,viz text
kód
Q IN 26 08 B
Q IN 29 08 B
Q IN 33 08 B
Příplatek: za

od
do
30.6. - 7.7.
21.7. - 28.7.
18.8. - 25.8.
1lůžk. pokoj:

2lůžk.
odlet ČR
19 990,PRAHA
19 990,PRAHA
19 990,PRAHA
+3 990 Kč

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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•
Tropea
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Vaticano

•

Taormina

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy a Brna (dle výběru) do Kalábrie, přílet
do Lamezia Terme a transfer na ubytování.
2. den: Snídaně, celodenní odpočinek na pláži u moře,
večeře. Fakultativně odpolední projížka ve člunech podél
pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na
skalnaté útesy ukrývající malé písečné pláže. Poté přejezd k
majáku s jedinečnými výhledy na celé pobřeží z ptačí
perspektivy i pěkným posezením. Za dobré viditelnosti
možnost pozorování i Sicílie s Etnou a Liparských ostrovů.
3. den: Snídaně, celodenní odpočinek na pláži u
moře.Večeře. Odpoledne možnost fakultativního výletu lodí
na ostrov Stromboli, který je známý především pro svůj
stále činný vulkán. Po příjezdu na ostrov možnost
procházek nebo večeře v restauraci a poté již za tmy
vyjížka lodí na moře k místu zvanému Sciara del Fuoco,
odkud je možno pozorovat výbuchy sopky. Pozdě večer
návrat na ubytování. Tento výlet se koná dle aktuální
aktivity sopky a objednává se až na místě.
4. den: Snídaně, celodenní výlet lodí, při kterém poznáme
jedny z nejpřitažlivějších italských ostrovů, Liparské ostrovy.
Užijeme si i koupání. Navštívíme 3 nádherné sopečné
ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. Na ostrově Lipari lze
absolvovat prohlídku historického města Lipari nebo se
budeme moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem
ostrova. Na ostrově Vulcano můžeme využít léčivých
koupelí v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na
plážích z černého sopečného písku. Na závěr připlujeme k
ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat ohromná
lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou
procházku vesničkou plnou obchůdků a posezení. K večeru
návrat lodí zpět na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet autobusem a trajektem na
Sicílii. Přejedeme krátkým trajektem Messinskou úžinu
oddělující Kalábrii od Sicílie a navštívíme město Messina.
Zde uděláme krátkou zastávku na prohlídku unikátní
katedrály s funkčním orlojem i na krátké posezení na kávu
nebo něco sladkého. Po poledni navštívíme Taorminu,
jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie.
Její kouzlo nespočívá jen v nádherných starobylých uličkách
a náměstích plných kaváren, obchůdků se suvenýry, ale i v
jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké divadlo,
odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále
výbušnou sopku Etnu a množství paláců. Návštěva města
potrvá cca 3 hodiny s volným rozchodem. K večeru návrat
zpět na ubytování, večeře.
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