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KORSIKA II – perla Středomoří




programově navazuje na zájezd Krásy Korsiky v předchozích letech
nádherné horské scenérie, nedotčená příroda, kaskády a horská jezera
s odpočinkem a ubytováním chatky u moře

Termín: 23. 9. – 2. 10. 2022
Cena: 12 390,- Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 16.00 hod. (z Prahy v 14.30 hod.), tranzit Německem a Rakouskem do Itálie.
2. den: ráno z přístavu Livorno trajekt na Korsiku (cca 4 hodiny plavby), okolo poledne připlutí do
Bastie, prohlídka starého centra města. Přejezd na jihovýchod ostrova, ubytování v chatkách u moře
poblíž Ghisonaccia a jezera Urbino.
3. den: přejezd k přehradě Ospedale, z krajiny horských borovic středně náročná turistika na vrchol
Monte Calva (1381 m) s úžasným panoramatickým výhledem na oblast Porto Vecchio, masiv Bavella i
západní pobřeží, možnost prodloužení turistiky až k salaši Luviu. Alternativně kratší turistika v krajině s
kamennými pyramidami v oblasti vrcholu Punta di u Diamante (1227 m).
4. den: busem podél řeky Tavignano přejezd do Corte, neoficiálního hlavního města ostrova, místním
turistickým vláčkem (za příplatek) přejezd do starobylého centra, prohlídka, návštěva pevnosti, která
se už z velké dálky vypíná nad městem. Po poledni turistika údolím Tavignano s možností osvěžení.
Alternativně celodenní vysokohorská turistika Lac de Melo, Lac de Capitello (zpáteční přeprava
místní dopravou v údolí Restonica za příplatek cca 15,- EUR).
5. den: volný den k odpočinku a relaxaci u moře, můžete si užít moře u našeho ubytování, můžete
vyrazit podél pobřeží k jezeru Urbino.
6. den: ráno odjezd přes Corte do oblasti Col de Vergio (1477 m). Jedná se o nejvyšší silniční sedlo
na ostrově, oblastí prochází i slavná turistická trasa GR20. Dvě možnosti turistiky, buď celodenní
náročnější turistika k jezeru Lac de Nino (1743 m). Alternativně kratší a méně náročná turistika po
GR 20 k salaši a kaskádám Radule s možností osvěžení, slunění a odpoledne odpočinek na pláži
v Porto (za příplatek a dle počtu zájemců výjezd do oblasti skalních útvarů Calanche). Večer společný
návrat autobusem zpět přes Col de Vergio na ubytování, návrat v pozdních hodinách.
7. den: volný den k odpočinku a relaxaci u moře, individuálně turistika v oblasti našeho ubytování.
8. den: busem výjezd do známého korsického sedla Col de Vizzavona (1163 m). Méně náročná
varianta turistiky v oblasti známých Cascades des Anglais s možností slunění a osvěžení. Přejezd
k moři do oblasti Porticcio, turistika nebo koupání, event. individuálně místní dopravou/taxi návštěva
nedalekého hlavního města Korsiky Ajaccio. Alternativně vrchol turistické varianty - celodenní
náročnější vysokohorská turistika a zdolání vrcholu Punta dell'Oriente (2112 m). V podvečer
společný návrat autobusem zpět přes Col de Vizzavona na ubytování.
9. den: dopoledne odjezd do přístavu do Bastie, cestou možnost nákupu místních produktů, odpolední
trajekt do Livorna, večer přejezd busem do ČR.
10. den: předpokládaný příjezd do 9.00 hod.
Pozn.: pořadí programu zájezdu 3. - 8. den v závislosti na počasí. V plánu jsou během pobytu
zastávky u většího supermarketu s možností dokoupení potravin, zeleniny, ovoce, výborných fr. sýrů,
vína, hotových jídel a dalších francouzských specialit za příznivé ceny.
Ubytování: účelně zařízené chatky pro 4 nebo na objednávku až pro 5 osob (na vyžádání i větší typy
pro 5-6 osob) s vybavenou kuchyňkou (lednice, vařič, kávovar, nádobí, příbory…) jídelní částí, dvě
oddělené 2lůžkové ložnice, společné příslušenství, příjemná terasa k večernímu posezení. V areálu je k
dispozici menší market, restaurace, k dispozici i veřejné koupelny, toalety, prádelna, dětský koutek,
hřiště na pétanque, dlouhá písečná pláž.
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Cena zahrnuje: dopravu pohodlným luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar),
2x trajekt, 7 nocí v bungalovu (chatky/ mobilní domky, ubytování ve 2 lůžkovém pokoji), spotřebu
vody a energií, povlečení, služby průvodce.
Příplatky: cestovní pojištění vč. storna + 520,- Kč, 1lůžkový pokoj/prázdné lůžko + 3 400,- Kč.
Sleva: 5. osoba na smlouvě – sleva 2 900,- Kč, typ pro 4/6 osob – cena na vyžádání dle obsazenosti.
Doporučená částka na pobytovou taxu, vstupy: 20,- EUR.
Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Rozvadov.
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