Smaragdový ostrov v Tyrhénském moři

Sardinie
Sardinie je druhým největším ostrovem ve Středozemním moři.
Ostrovem s osobitou historií, kulturou i jazykem. Z východu je omývána Tyrhénským
mořem, ze západu tím Středozemním. Leží západně od italské pevniny a jižně od
francouzské Korsiky. Sardinie měří včetně všech ostrůvků 24 089 kilometrů čtverečních
a je druhým největším ostrovem Itálie. Na Sardinii můžete odpočívat u neskutečně
modrého moře, najdete zde krásná bílá skaliska a písečné pláže, členité vnitrozemí
s horskými hřbety, velké množství krasových útvarů. Nejvyšším masívem je
Gennargentu ve středu ostrova s nejvyšším vrcholem Punta La Marmora (1.834 metrů).
Na západním pobřeží se nachází největší evropská poušť. Sardinie patří do
středomořské subtropické oblasti. Typické jsou bohaté porosty dřevin stromového,
keřového i keříčkovitého typu. Nalezneme zde i národní parky. Vypravte se na vlastní
oči přesvědčit. Sardinie si vás určitě získá ☺

Termín: 4. – 14. 5. 2018
Program:

(předpoklad, upřesní se po uveřejnění plavebního řádu 2018)

1. den odjezd od školy (bude určeno dle času odplutí trajektu na Sardinii). Přejezd Alp do středomořského přístavu.
2. den příjezd do přístavu, nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem
3. – 8. den vylodění na Sardinii, dojezd na ubytování, další dny navštívíme biologické lokality i přírodně atraktivní
a turisticky zajímavá místa. Cílem budou i oblasti přilehlé k ostrovním parkům, např. NP Asinara, kde žijí malí bílí oslíci
☺, a Parco Naturale Regionale di Porto Conte. V dalších programových dnech zvolí vedení výpravy dle situace
z následujících zajímavostí: můžeme spatřit romantické středověké městečko Castelsardo s pevností Santa Maria
a katedrálou na příkrém kopci u zálivu Golfo dell´Asinara, pobřežní písečné duny s typickou přímořskou flórou u ústí
řeky Coghinas, přírodní útvar Roccia dell‘ Elefante - skála ve tvaru slona, uvnitř které se nachází hrobka
z přednuraghského období. Přístavní městečko St. Teresa di Allura nabídne při dobrém počasí výhled na nedalekou
Korsiku, projedeme i horami vnitrozemí (např. oblast Monte Limbara 1.359m), přírodně zajímavá je oblast mysu Capo
Cacci, kde se nachází jedna z nejznámějších jeskyní na ostrově – Neptunova jeskyně, přístav Alghero, proslulý svou
katalánskou minulostí (tzv. "Malá Barcelona") a tradiční návštěvou věže San Giovanni. Dle dopravních možností
zamíříme třeba i k nuraghu Palmavera
(prehistorické monumentální stavby kultovního,
přesněji neznámého účelu, stavěné z mohutných
kamenných bloků bez použití pojiva), nuragh St.
Antine, pláže Pelosa – nejkrásnější na výběžku
Stintino, odkud je výhled do národního parku
Asinara.
Výběr témat dohodou lektorů, nelze absolvovat
všechny vyjmenované atraktivity.
9. den odjezd na trajekt, nalodění, plavba
10. den připlutí do Itálie, tranzit Itálií
a Rakouskem do ČR
11. den (velmi časně ráno) příjezd
ke škole (dle odjezdu ze Sardinie a času
plavby trajektu)

Cena 12.000,- Kč zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x plavbu trajektem
(pevnina - Sardinie – pevnina), 6x nocleh
v kempu, dovezenou stravu dle zvyklostí
školy, průvodce během cesty (kromě
některých areálů a interiérů)
Cena nezahrnuje:
• eventuální vstupné (vezměte např. 20,EUR)
• komplexní cestovní pojištění pro cesty do
zahraničí (léčebné výlohy, úraz,
odpovědnost za škody, zrušení zájezdu
ze zdravotních důvodů – může zajistit
pořadatel zájezdu na Vaše přání za 374,Kč). Pojištění nutno ve vlastním zájmu
sjednat v den platby zálohy zejména pro
případ odstoupení z účasti na zájezdu. Pojišťovna hradí až 80% z celkové ceny ze zdravotních důvodů.
• v případě zájmu lze objednat kajutu na trajektu, pokud bude však termínově k dispozici
•

kapesné dle individuální náročnosti, doporučeno 50,- EUR.
Změna programu vyhrazena.

