SICÍLIE
… od Messiny po Trapani
TERMÍN: 11. 10. - 21. 10. 2019

CENA: 12.980,-Kč

Orientační program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR.
2. den: V odpoledních hodinách příjezd do Neapole. Trajekt na Sicílii (v cca 20,15 hod.).
3. den: V ranních hodinách (v cca 06,00 hod.) připlutí do přístavu, přejezd do sicilské metropole
PALERMO - prohlídka města a památek. Dále MONREALE – město na svahu hory Monte Caputo,
nejkrásnější katedrála na Sicílii s normanskou architekturou. SEGESTA – antické město se
zachovalým chrámem s dórskými sloupy a antickým divadlem. Příjezd do kouzelného letoviska San
Vito lo Capo, ubytování, nocleh.
4. den: Výlet do přírodní rezervace LO ZINGARO pod horou MONAKO. Koupání v moři. Nocleh.
5. den: Město ERICE - založené na bájné hoře Eryx, fakultativně možný výjezd lanovkou
z rybářského městečka Trapani. MARSALA - centrum vinařské oblasti, kde se zrodilo stejnojmenné
věhlasné dezertní víno. Po návratu možnost koupání. Nocleh.
6. den: Přejezd na prohlídku AGRIGENTA - ÚDOLÍ CHRÁMŮ – dórské chrámy z 5. století př. Kr.,
nejzachovalejší a největší starověká řecká svatyně. CEFALÚ – město na úpatí vápencového útesu.
Odjezd na ubytování, nocleh.
7. den: MILAZZO – přístavní město s pevností. Fakultativní výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY.
Na ostrově VULCÁNO možnost koupání v termálním moři a v sirném léčivém bahenním jezírku. Dále
možnost výstupu na sopku GRAN CRATER – 391 m vysoký, 80 m hluboký a cca 200 m široký.
Nocleh.
8. den: Nejnavštěvovanější místo na Sicílii SYRAKUSY – helénské město s největším řeckým divadlem.
Prohlídka kouzelné TAORMINY – dnes světoznámé klimatické lázně s krásným výhledem na Etnu
(3323 m n.m.) - největší evropská činná sopka. Nocleh.
9. den: Odjezd do přístavního města MESSINA. Trajektem do přístavu VILLA SAN GIOVANNI. Odjezd
směr Řím. Ubytování, nocleh.
10. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města ŘÍM + VATIKÁN. V odpoledních (večerních) hodinách
odjezd do ČR.
11. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, trajekty (Neapol – Palermo, Messina – Villa San Giovanni), 8x nocleh
(6x v apartmánech pro 4 osoby – 2x 2L ložnice, společné sociální zařízení a kuchyňka, 1x na trajektu –
palubní lístek, 1x v hotelu), 1x snídani, průvodce.
Cena neobsahuje: komplexní pojištění á 473,-Kč. Vstupné do objektů při prohlídkách, fakultativní služby,
lanovky, lůžko ve 4lůžkové kajutě na trajektu – noční plavba á 550,-Kč/os.

Pořadatel zájezdu: ck Ko-tour, zájezd je pojištěn proti úpadku CK.

