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

OKRUH SICÍLIÍ
NEAPOL • TRAPANI • EGADSKÉ OSTROVY • SALINE DI
TRAPANI • ÉRICE • SEGESTA • AGRIGENTO (ÚDOLÍ
CHRÁMŮ) • NOTO • SYRAKUSY • ETNA • TAORMINA •
LIPARSKÉ OSTROVY • PALERMO • MONREALE

S

ÚDOLÍ AOSTA
PIEMONT A NP GRAN PARADISO

Y R A K U S Y

LAGO D´ORTA • ORTA SAN GIULUO • AOSTA • VALLE
D´AOSTA • COURMAYEUR • AIQUILLE DU MIDI •
ÚDOLÍ VALTOURNENCHE • BREUIL-CERVINIA •
PLATEAU ROSA • NP GRAN PARADISO • COGNE •
ÚDOLÍ VALNONTEY • VENARIA REALE • ASTI •
ALBA • BAROLO • BRA • TURÍN
Breuil-Cervinia

Liparské os.

•

4

BB

Monreale • Palermo
•
Erice •
Egadské os. • • Trapani
Etna •
• Enna
•
Agrigento

•

• Syrakusy
• Noto

Program zájezdu: (tři možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY • „C” KOMBI
1. den: „A” Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: „A” Po příjezdu do Neapole, dle časových
možností, krátká prohlídka historického centra, Centro
Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvr Santa
Lucia. Nalodění na trajekt, noční plavba Tyrhénským
mořem do Palerma, nocleh v kajutách. „B” • „C” Odlet
z Prahy, přílet na Sicílii a transfer na ubytování.
3. den: „A” Vylodění v Palermu a přejezd do historického
centra Trapani. Dále společný program „A” • „B” • „C”
Trapani - město, které před lety proslavil filmový komisař
Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice
zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především
barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost
fakultativního výletu na Egadské ostrovy, vyhlášené křišálově
čistou vodou - ostrov Favignana s tufovými útesy,
dominanta Monte Santa Caterina. Návrat do Trapani,
průjezd přes Saline di Trapani, bílá krajina mělkých nádrží
(saline), třpytící se hromady soli. Po stopách semitských
Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se
vydáme na ostrůvek Mozia s archeologickým areálem.
4. den: Snídaně. Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko
Erice, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé
centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme Segestu, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l.,
vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých
hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě.
Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v
Údolí chrámů u Agrigenta UNESCO: Agora – obchodní
centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se
základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského,
Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého
nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na ubytování.
5. den: Snídaně. Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti
jihovýchodní Sicílie. Půvabné Noto, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým
leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodiš, barokních paláců a katedrál (San
Nicolo) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. Syrakusy,
město s významnými památkami a bohatou minulostí,
ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého města ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který
oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvr Neapoli,
archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.
6. den: Snídaně. Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie nejvyšší činné sopce Evropy Etně. Zájemci vyjedou fakultativně lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří
lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli
Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak
malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí
při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního
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Taormina

Barolo

unikátu na úpatí sopky, u kaňonu říčky Alcantary. Tok dravé
říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob.
Odpoledne půvabné sicilské město Taormina, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie,
městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno. Možnost
fakultativního výletu do vulkanického souostroví Liparských
ostrovů - ostrov Vulcano, jenž je dle tradice považován za
sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského
Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost
výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov Lipari, městečko
s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou
podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně
zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem.
8. den: Snídaně. Prohlídka hl. města Sicílie Palerma. Město
pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci
starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám
připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v
dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí
Quattro Canti, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční
období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva
Monreale na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze
stránek Starého a Nového zákona. „A” • „C” Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. „B” Ubytování v Palermu.
9. den: „A” • „C” Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v Neapoli.
Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvr betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry –
mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem
poledne odjezd z Neapole. „B” Po snídani transfer na
letiště a odlet s přestupem v Itálii do Prahy.
10. den: „A” • „C” Návrat do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vl. příslušenstvím. Možno ubytovat 3. osobu na
přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• „A” 5 „B” 7 „C” 6 ubytování v hotelu se snídaní
• „A” 2 „C” 1 ubytování na trajektu 4lůžkové kajuty
• „A” trajekt Neapol/Palermo a zpět
• „C” leteckou přepravu Praha/Trapani, trajekt Palermo/Neapol
• „B” leteckou přepravu – Praha/Trapani a Palermo/Praha
• „B” letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem dle programu a pobytovou taxu
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
320 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
310 Kč
1 990 Kč
• 5 večeří:
• vstupy, MHD, fakultativní služby a výlety: cca 120 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IN 40 10 A 5.10. - 14.10. 15 590,viz text
Q IN 40 08 B 6.10. - 13.10. 25 990,PRAHA
Q IN 40 09 C 6.10. - 14.10. 19 990,PRAHA
Příplatek: za 1lůžk. pokoj v hotelu:
A +3 000 Kč, B +4 000 Kč, C +3 500 Kč
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

58

•
•
• Aiquille du Midi Lago d´Orta
Aosta •• Courmayeur
• NP Gran Paradiso
• Venaria Reale
Turín •
Asti •
Bra
••

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: V krajině alpského podhůří navštívíme jezero Lago
d´Orta s ostrůvkem Isola San Giulio s dochovanou bazilikou
s kazatelnou z černého mramoru. Prohlídka městečka Orta
San Giuluo, historické centrum, paláce a domy s železnými
kovanými balkony, Piazza Principale s katedrálou, kostel
Santa Maria Assunta. Nad městem spatříme kostel Sacro
Monte. Pokračujeme do údolí Valle d´Aosta, do stejnojmenného města Aosta, obklopeného horami a věčně
zasněženými vrcholy. Procházka a prohlídka vč. významných římských památek, Augustův oblouk, římský most z
1. stol., Porta Pretoria, katedrála, Sant´Orsso aj. Ubytování.
3. den: Snídaně. Výlet do údolí Valle d´Aosta. Přitažlivé
městečko Courmayeur, majestátní alpské štíty. Lanovkou
vyjedeme z Entreves na Aiquille du Midi (3482 m), závratné výhledy na Alpy a Mont Blanc (Monte Bianco). Údolím
Valtournenche pokračujeme pod Matterhorn (Monte
Cervino). Horské středisko Breuil-Cervinia u švýcarských
hranic, lanovkou možnost vyjet na Plateau Rosa (3480 m),
úžasná podívaná na okolní hory. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně. Jedinečný kout přírody NP Gran Paradiso.
Dopoledne městečko Cogne, proslulé výrobou krajek, vstupní brána parku a údolí Valnontey, které skýtá podmanivou
podívanou na ledovce. Odpoledne návštěva největšího
zámeckého areálu v Piemontu Venaria Reale, ubytování v
Turíně a poté budeme mít možnost navštívit největší gastronomické nákupní centrum na světě Eataly, moderní tržnici s
výrobky producentů sdružených v organizaci Slowfood,
jedinečné možnosti nákupů, součástí je i několik restaurací.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do jižního Piemontu – údolí,
vinice, čerstvé italské produkty, sladké lískové oříšky, bílé
lanýže a bohatá kulinářská tradice. Navštívíme Asti, spojované
nejčastěji se sladkým šumivým vínem, ležící uprostřed
nejprestižnější italské vinařské oblasti, prohlídka historického
centra vč. katedrály a vyhlídky z věže Torre Troyana. Alba,
městečko obklopené háji lískových oříšků, které chrlí nejlépe
prodávané čokolády na světě, Ferrero Rocher, MonCheri
nebo krém Nutella. Prohlídka impozantní katedrály a středověkého centra s dlážděnými ulicemi. Vesnička Barolo
střežená stejnojmenným hradem, vynikající robustní červená
vína s vůní po lanýžích a pomerančích, návštěva Muzea vína
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