
ITÁLIE 2023 - Sardinie - Isola Rossa
Pobytový zájezd na SZ ostrova s možností fakultativních výletů po ostrově - 8 dní u moře.
Sardegna - název ostrova byl odvozen od latinského názvu Sardinia z doby antiky. Je po Sicílii druhým největším ostrovem patřícím Itálii. Nachází se vestředu Středozemního moře, 200 km od Apeninského poloostrova. Délka ostrova je 270 km, šířka 145 km. Je lemován řadou ostrovů (Asinara, La Madalena,San Pietro). Je nejstarší zemí, z hlediska historie nejméně probádanou. Žije zde více než 1,7 milionů obyvatel. Administrativně se ostrov dělí na 4 provincie shlavními městy: Cagliari, Sassari, Nuoro a Oristano. Sardinie je hornatý ostrov s nevelkou výškou. Nejvyšší horou je Punta La Marmora - 1834 m. V horskýchmasívech pramení několik řek, přesto je zde nedostatek vody. Více než polovina ostrova je pokryta divokými středozemními křovinami, skalničkami,korkovými duby, jalovcovými háji a olivovníky. Žijí zde různé druhy živočichů stejně jako v Itálii. Symbolem ostrova je muflon. Můžeme zde vidět divokáprasata, lišky, divoké kočky, z ptáků pak racky, orly, sokoly, místy i plameňáky. Fauna i flóra je ovlivněna počasím (za rok je zde cca 230 slunečných dní).Ostrov je omýván několika moři. Na východě Tyrhenským, na západě Sardinským, na jihu Středozemním. Na severu ho od Korsiky dělí Boka Bonifačská.

Program:01. den úterý 04.07. Odjezd z České Lípy ve 21.30 hodin.02. den středa 05.07. Odjezd z Ležáků v 00.00 hodin, tranzit přes Rakousko do Itálie. Příjezd do Livorna, nalodění, v 19.30 hodinvyplouvá noční trajekt spol. Sardinia Ferries na Sardinii (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě).
03. den čtvrtek 06.07. V 08.00 hodin vylodění v G. Aranci, nákup v diskontu Eurospin v Santa Terese), příjezd do Isola Rossy, ubytování.04. den pátek 07.07. Volno, odpočinek, koupání - možnost fakultativního výletu.až09. den středa 12.07. Volno, odpočinek, koupání - možnost fakultativního výletu.10. den čtvrtek 13.07. Odjezd z I. Rossy odpoledne, nákup v diskontu Eurospin v S. Terese, příjezd do Golfo Aranci, nalodění, v 19.00 hod.vyplouvá noční trajekt spol. Sardinia Ferries do Itálie (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě).11. den pátek 14.07. V 10.30 hodin vylodění v Livornu, nonstop jízda do ČR se zdravotními zastávkami.12. den sobota 15.07. Příjezd do Ležáků v cca 04.30 hodin, do České Lípy v cca 07.00 hodin.

Termín zájezdu: 04.07. - 15.07.2023
Cena zájezdu: při ubytování po 6 osobách v 6L apartmánu Borgo (2+2 osoby v samostatné ložnici, 2 osoby v obytné kuchyni) 12.190,- Kč
(za osobu a pobyt) při ubytování po 5 osobách v 6L apartmánu Borgo (2+2 osoby v samostatné ložnici, 1 osoba v obytné kuchyni) 12.990,- Kč

při ubytování po 4 osobách v 6L apartmánu Borgo (2+2 osoby v samostatné ložnici, 0 osob v obytné kuchyni) 13.990,- Kč
při ubytování po 2-3 osobách ve 3L apartmánu Borgo (2 osoby v samostatné ložnici, 0-1 osoba v obytné kuchyni) 15.190,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, trajektem (palubní lístky), 7 noclehů v apartmánech dle výběru, ložní prádlo, energie.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění storna zájezdu (dospělá osoba 30,- Kč za den, dítě do15 let 18,- Kč za den), stravování (možnost vaření v apartmánech).
Příplatek: za 1 místo ve 4L kajutě (klimatizace, sprcha, WC) - při noční plavbě Livorno - Golfo Aranci 700,- Kč(nepovinný) za 1 místo ve 4L kajutě (klimatizace, sprcha, WC) - při noční plavbě Golfo Aranci - Livorno 800,- Kč
Taxa: platí se až v místě pobytu 600,- Kč za osobu a pobyt
Slevy na trajekt: děti do 4 let 600,- Kčděti od 4 do 11 let 300,- Kč
CA PITTNER TOUR Česká Lípa si vyhrazuje právo v případě potřeby částečně změnit termín zájezdu, program nebo i trasu cesty.
PITTNER TOUR - cestovní agentura, Karla Poláčka 1370/17, 470 01 Česká LípaMobilní telefon: +420 602 447 910, ckpittnertour@seznam.cz, www.pittnertour.cz

http://www.pittnertour.cz/
mailto:ckpittnertour@seznam.cz

