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Cyklozájezd - SARDINIE 
 

 smaragdová Sardinie, ostrovy Asinara, Maddalena a Caprera, písečné pláže a divoká pobřeží  
 ubytování v apartmánech v letovisku Isola Rossa  
 degustace místních specialit jako např. zuppa galurese, riccotta, klobásky z divočáka, pecorino, 

grilované selátko na myrtě „porceddu“, selečí játra s olivami a třeba i něco ještě více tradičního…  
 lze zvolit i jako pobytově-poznávací zájezd s výlety bez kola, dále viz sleva 

 
Náročnost/ délka tras: střední (lze zvolit lehčí i těžší variantu)/ 30–75 km. 

Povrch/ doporučený typ kola: 95% asfalt, 5% nezpevněný povrch/ trekkingová, horská ev. silniční. 

 

Termín: 9. 6. – 18. 6. 2023                 

Cena: TYP A: 15 170,- Kč         TYP B: 14 040,- Kč/3 os., 13 230,- Kč/4 os.         TYP C: 13 630,- Kč 

 

PROGRAM: 

1. den: odjezd z Plzně v 5.30 hod. (z Prahy ve 4.00 hod.), tranzit Německem, Rakouskem do Itálie, 

z Livorna noční trajekt na Sardinii (plavba cca 9 hod., kajuty za příplatek). 

2. den: ráno připlutí na Sardinii, návštěva Santa Teresa di Gallura. Přejezd do letoviska Isola 

Rossa, ubytování, volno u moře, nocleh. 

3. den: cykloturistika pobřežní - z Isola Rossa do starobylého městečka Castelsardo, cestou koupání 

v krásné zátoce Baia Ostina. Možnost cykloturistiky až ke skále Roccia dell‘ Elefante. Návrat 

autobusem nebo po vlastní ose. 

4. den: cykloturistika NP Asinara - ráno přejezd autobusem do přístavu Porto Torres, lodí vč. kola 

přeprava (za příplatek) na ostrov Asinara, nazývaný také „sardinský Alcatraz“. Cykloturistika 

celým, dnes prakticky neobydleným, ostrovem mezi polodivokými oslíky s možností prohlídky 

některého z objektů, jenž sloužil až do roku 1997 jako vězení (1915–1918 i pro čsl. zajatce). Možnost 

koupání v některé z malebných a liduprázdných zátok. Pozdější návrat autobusem na ubytování. 

5. den: cykloturistika vnitrozemím, pohoří Monte Limbara - cestou do Tempio Pausania zastávka u 

Nuraghe Maiori. Cykloturistika korkovými háji přes měsíční údolí Valle della Luna s bizarními 

žulovými tvary do městečka Trinita d’Agultu, výhledy na pobřeží a sjezd do Isola Rossa. Třešničkou 

na dortu pro nejzdatnější cyklisty bude výšlap s podporou autobusu z Tempio Pausania v pohoří Monte 

Limbara a zdolání vrcholu Punta Balistreri (1362 m). 

6. den: volno u moře, individuálně možnost cyklovýletu do oblasti Costa Paradiso s koupáním na 

opuštěných plážích nebo kratší etapa na Monte Tinnari.  

7. den: dopoledne navštívíte jedno z nejkrásnějších měst ostrova, historické Alghero. Odpoledne 

cykloturistika do malého letoviska Argentiera, ležícího na nejzápadnějším pobřeží Sardinie, v závěru 

etapy možnost posezení ve stylových hospůdkách, koupání. Návrat autobusem na ubytování.     

8. den: cykloturistika po NP Arcipelago di La Maddalena - busem do přístavního městečka Palau, 

krátkým trajektem (za příplatek) se přesunete s kolem na ostrov La Maddalena. Na ostrově 

očekávejte nádherné přírodní scenérie, koupání na často téměř opuštěných plážích s malebnými 

zákoutími, přejedete i na sousední ostrov Caprera, kde se nachází památník Giuseppe Garibaldiho.  

9. den: ráno odjezd z Isola Rossa, z Olbie denní trajekt do Livorna, relaxace na lodi, tranzit do ČR.   

10. den: předpokládaný příjezd do 11.00 hod. 

 

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným luxusním autobusem INTERTRANS PLZEŇ (WC, klima, DVD, bar), 

7x nocleh v apartmánu dle výběru typu, 2x trajekt Sardinie, povlečení, závěrečný úklid vyjma 

kuchyňského koutu, spotřebu energií, barevné mapy, přepravu kola, služby průvodce a technika.  

 

Ubytování: APARTMÁNY ISOLA ROSSA jsou standardně vybavené 2-4 lůžkové apartmány, umístěné 

v řadových vilkách v přízemí nebo 1. patře cca do 250 m od moře.  

Typ A: v AP2 (ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, příslušenství), cena/os. při 2 osobách. 

Typ B: v AP3/4 (ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyní, příslušenství), cena 3 - 4 os. 

Typ C: v AP4 (dvě oddělené ložnice, obývací pokoj s kuchyní, příslušenství), cena při 4 osobách.  

Pozn.: na vyžádání menší obsazení daného typu, případně i typologie AP6, AP8. 

pokračování 2. list 



Plzeňská cestovka                                                         Intertrans Plzeň spol. s r.o. 
cestovní agentura                                                                              autobusová doprava 
Tel.: 377 246 995                                                                               Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň 
info@intertrans.cz                                                                              doprava@intertrans.cz                                          
IČ: 49745140                                                                                    IČ: 49786571 DIČ: CZ49786571                                                                                                                                                                  

Organizátor: COLOR TRAVEL s.r.o. 
cestovní kancelář, IČ: 26149150 

www.colortravel.cz 

 

 

Stravování: každý apartmán má vybavený kuchyňský kout s možností vaření. V letovisku jsou menší 

obchody pro nákup základních potravin, ovoce, pečiva, vína apod., dále pizzerie i restaurace. V rámci 

výletů bude možnost zastávek ve větších marketech cestou zpět na ubytování.  

 

Příplatky: lůžko v 4lůžkové kajutě, noční trajekt + 690,- Kč, cestovní pojištění vč. storna + 520,- Kč, 

elektrokolo + 200,- Kč/zájezd, pobytová taxa 14,- EUR/nad 10 let/týden (platba na místě). 

 

Sleva: zájezd bez kola, jako pobyt s výlety v rámci programu cyklo – sleva 1 100,- Kč.  

 

Doporučená částka na vstupy a loď: 65,- EUR. 

 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Rozvadov. 

 

   

     

    

       


