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SARDINIE – „Karibik Středomoří“ 
 

 smaragdová barva moře, písečné pláže, divoká skalnatá pobřeží, tajuplná historie 
 v rámci výletů bude příležitost na degustaci místních specialit jako např. zuppa galurese, domácí 

riccotta, klobásky z divočáka, pecorino, grilované selátko na myrtě „porceddu“, selečí játra s olivami 
a třeba i něco ještě více tradičního…  

 ubytování v apartmánech v letovisku Isola Rossa  
 
Termín: 9. 6. – 18. 6. 2023                 

 

Cena: TYP A: 14 070,- Kč         TYP B: 12 940,- Kč/3 os., 12 130,- Kč/4 os.         TYP C: 12 530,- 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 a návštěva Santa Teresa di Gallura. Přejezd do letoviska Isola 

Rossa, ubytování, odpoledne volno u moře, nocleh. 

3. den: volno u moře, později odpoledne výlet do starobylého městečka Castelsardo se zastávkou u 

známé skály Roccia dell‘ Elefante.  

4. den: celodenní výlet do NP Asinara - ráno přejezd autobusem do přístavu Porto Torres, lodí na 

ostrov Asinara, nazývaný také „sardinský Alcatraz“. Procházka dnes prakticky neobydleným, 

ostrovem mezi polodivokými oslíky, koupání v některé z malebných a liduprázdných zátok, ev. 

turistika, možnost zapůjčení kola na ostrově a prohlídka některého z objektů, jenž sloužil až do roku 

1997 jako vězení (1915–1918 i pro čsl. zajatce).  

5. den: výlet do hor a do vnitrozemí - cestou do Monte Limbara zastávka u Nuraghe Maiori, ležícím 

v korkovém háji. Výjezd autobusem do nejvyšších partií pohoří Monte Limbara, lehčí turistika v okolí 

vrcholu Punta Balistreri (1362 m). 

6. den: volno u moře, individuálně turistika v okolí Isola Rossa a koupání na opuštěných plážích.  

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

koupání na písečných plážích a přejezd do malého letoviska Argentiera, ležícího na nejzápadnějším 

pobřeží Sardinie s možností občerstvení ve stylové hospůdce při západu slunce.      

8. den: volno u moře, pro individuální zájemce možnost výletu (za příplatek) - lodí z Palau po NP 

Arcipelago di La Maddalena, vč. malého oběda a koupáním na vyhlášených smaragdových plážích.  

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

10. den: předpokládaný příjezd do 11.00 hod. 

Pozn.: Pořadí programů 3. - 8. den v závislosti na počasí, zejména pro celodenní lodní výlety.  

 

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, služby průvodce.  

 

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 kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, příslušenství), 

cena/os. při 3-4 osobách. 

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. 

 

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.  

 

pokračování 2. list 
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Příplatky: lůžko v 4lůžkové kajutě, noční trajekt + 690,- Kč, cestovní pojištění vč. storna + 520,- Kč, 

pobytová taxa 14,- EUR/nad 10 let/týden (platba na místě). 

 

Sleva: pouze pobyt bez výletů 3. - 8. den – sleva 1000,- Kč. 

 

Doporučená částka na vstupy a lodní výlety: až 80,- EUR. 

 

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

 

   

   

     

          


