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POZNÁVACÍ ZÁJEZD: La Ciaccia - Capo Caccia - Neptunovy
jeskyně - Alghero - Sella Mosca - Olbia - Pittulongu - Costa
Smeralda - Romazzino - Capo d'Orso - Castelsardo - Budelli - St.
Maria - Spargi - Isola Rossa...
TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/ Ne 15.06. - Ne 22.06.2021

25.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V cca 12.30 hod. odlet z Prahy s přestupem v Miláně do
Cagliari. Transfer do letoviska LA CIACCIA nacházejícího se na
severozápadním pobřeží Sardinie. Ubytování.
2. den: Přejezd na okouzlující vápencový mys CAPO CACCIA se
strmými skalními stěnami padajícími do moře a nádhernými
výhledy na nekonečnou vodní hladinu. Návštěva atraktivní
NEPTUNOVY JESKYNĚ, cca 500m dlouhého podzemního
prostoru honosícího se bohatou krápníkovou výzdobou. Prohlídka
města ALGHERO, jednoho z nejkrásnějších na Sardinii,
přezdívaného pro svůj katalánský ráz "Malá Barcelona" (katedrála
Santa Maria, staré město s křivolakými uličkami a malebným
přístavem, pobřežní promenáda s řadou restaurací a kaváren
lákajících k posezení…). Zastávka ve vinařství SELLA MOSCA s
možností nákupu. Návrat na ubytování.
3. den: Celodenní výlet na severovýchodní část ostrova. Cestou,
poblíž města Tempio Pausania, zastávka v továrně na zpracování
korku, který se zde v hojné míře pěstuje. Krátká návštěva
přístavního města OLBIA, které je zpravidla prvním místem na
Sardinii, se kterým se návštěvníci připlouvající z pevniny
setkávají. Relaxace na překrásné pláži PITTULONGU s bílým
pískem a průzračným mořem. Panoramatická jízda populární
oblastí COSTA SMERALDA s exkluzivními prázdninovými vilami,
vyhledávanými plážemi v karibském stylu a romantickými
zátokami ohraničenými působivým skalnatým pobřežím. Možnost
koupání na úchvatné pláži ROMAZZINO. Procházka na CAPO
D´ORSO, jehož dominantou je monumentální žulový blok vysoký
122m, který byl větrem a erozí vymodelován do tvaru mohutného
zvířete připomínajícího medvěda (úžasné pohledy na pobřeží a
ostrovy Caprera či La Maddalena v pozadí). Návrat na ubytování.
La Ciaccia

Capo Caccia

4. den: Odpočinek u moře v místě ubytování (pro dopravu z hotelu
na pláž a zpět lze zdarma využít hotelového mikrobusu).
Odpoledne návštěva nedalekého letoviska CASTELSARDO
proslulého výrobou proutěných košíků (možnost návštěvy muzea
košíkářství). Symbolem tohoto místa s nakažlivou prázdninovou
atmosférou je středověký hrad ze 12 stol. vypínající se vysoko na
kopci přímo nad mořem. Cestou zpět do hotelu foto pauza u
Roccia del Elefante - neobyčejného lávového útvaru
připomínajícího tělo slona. Nocleh.
5. den: Fakultativní výlet lodí z Palau na řídce osídlené ostrovy
BUDELLI, ST. MARIA a SPARGI, které se nacházejí v severní
části národního parku Arcipelago di La Maddalena založeného v
roce 1996 a čítajícího na 60 žulových a břidlicových ostrovů a
ostrůvků. Během plavby (včetně oběda) bude možné spatřit to
nejkrásnější z přírody co je na Sardinii k vidění. Možnost koupání
na plážích pokrytých bílým pískem a smaragdovou vodou. Návrat
na ubytování.
Alghero
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6. den: Výlet do oblíbeného turistického střediska ISOLA ROSSA,
původně rybářské vesničky s charakteristickými načervenalými
skalními útesy a siluetou španělské strážní věže z 16. stol.
Odpočinek u moře na místní pláži. Návrat na ubytování.
7. den: Volný den v místě pobytu. Nocleh.
8. den: Transfer na letiště v Cagliari. Odlet přes Milán do Prahy.
Přílet do ČR v cca 21.30 hod.
Pittulongu beach

Isola Rosa

CENA ZAHRNUJE:
- letenku Praha - Cagliari - Praha
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- dopravu klimatizovaným autobusem
- 7x ubytování v hotelu*** - www.abbaiddahotel.com cca 2,5km od
pláže (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním
zařízením); pro přepravu na pláž a zpět lze zdarma využít
hotelového mikrobusu)
- 7x polopenzi včetně sklenky vína a vody k večeři
- služby průvodce
- pobytovou taxu
- pojištění CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění: 35,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v
zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu,
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)
- vstupné vč. lodního výletu 5. den - dohromady cca 70,- €
SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě zálohy 5.000,- Kč (platí do 28.2.2021) = -800,- Kč
- komplexní pojištění = 280,- Kč
- 1-lůžkový pokoj = 3.200,- Kč

Roccia del Elefante

Garant zájezdu: CK Mamut-Tour, s.r.o.

Ostrov Spargi

