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GARGANO PERLA ITÁLIE 
 

 vápencové útesy, malebné zátoky, písečné pláže a lesy NP Gargano  
 kouzelná městečka plná historie, trulli v Alberobello  
 ubytování ve Vieste v areálu s bazénem přímo u moře 

 
Termín: 8. 9. – 17. 9. 2023                 

 

Cena: 12 090,- Kč  

 

PROGRAM:  

1. den: odjezd z Plzně v 19.00 hod. (z Prahy v 17.30 hod.), tranzit Německem, Rakouskem. 

2. den: odpoledne příjezd do Vieste, volno u moře, ubytování, nocleh. 

3. den: podél pobřeží přejezd do městečka Monte Sanť Angelo (796 m), významného poutního 

místa, procházka bílými uličkami a návštěva jeskynní baziliky San Michele (UNESCO). Návrat 

vnitrozemím přes původní lesy Umbra do Vieste, prohlídka centra a krátký přejezd na ubytování.  

4. den: dopoledne výlet rychlou lodí (za příplatek). Pobřeží Gargana jižně od Vieste je ve středomoří 

jedinečné, z paluby lodi navštívíte unikátní mořské jeskyně, uvidíte nádherné scenérie vápencových 

skal a bílých útesů, např. Arco di San Felice, jeskyně Sfondata, Faraglioni di Baia delle Zagare… 

Odpoledne volno s relaxací u moře či v bazénu.  

5. den: výlet mimo „ostruhu“ Gargano, návštěva domků trulli v pohádkové vesnici Alberobello 

(UNESCO). Odpoledne možnost koupání na krásných plážích poblíž Monopoli. Autentickou atmosféru 

pravé Apulie nasajete právě v Monopoli, projdete se uličkami starého města a večer posedíte v 

příjemné restauraci se sklenkou apulijského vína Primitivo. Návrat v pozdních nočních hodinách.   

6. den: celodenní volno s relaxací u moře či v bazénu, nebo možnost procházky podél moře. 

7. den: přejezd do významného poutního místa San Giovanni Rotondo (560 m), prohlídka jednoho 

z nejnavštěvovanějších křesťanských míst na světě, návštěva svatyně Santa Maria delle Grazie 

s ostatky světce Padre Pio. Odpoledne „brána Gargana“ přístavní město Manfredonie, prohlídka 

centra nebo koupání. Cestou do Vieste zastávka v marketu na nákup italských specialit. 

8. den: vrátíme se do zelených plic NP Gargano - lesů Umbra (UNESCO) a ve Foresta Umbra (823 

m) se projdeme lesní naučnou stezkou. V původní vesničce „lásky“ Vico del Gargano se projdeme 

kouzelnými uličkami s možností posezení v kavárně či restauraci. Přejezd k pobřežnímu jezeru Lago di 

Varano. Poblíž Torre Mileto koupání nebo procházka podél pobřeží. V podvečer návrat do Vieste.  

9. den: ukončení ubytování, celodenní volno, relaxace u moře či v bazénu, ev. procházka do Vieste 

a okolí. V podvečer odjezd zpět do ČR. 

10. den: předpokládaný příjezd do 14.00 hod. 

 

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

7x nocleh v apartmánu typu TRILO (2lůžkové pokoje, možnost přistýlky), závěrečný úklid vyjma 

kuchyňského koutu, spotřebu energií, povlečení, služby průvodce. 

 

Ubytování: VILLAGGIO ARCOBALENO je situované necelé 2 km od centra Vieste, přímo u pláže 

Pizzomunno (nazvané podle 25 m vysokého vápencového monolitu). Hostům je k dispozici bazén, 

dětský koutek, sportovní zázemí, bar, restaurace, pizzerie, na pláži zdarma plážový servis (1x/AP). 

Ubytování je v apartmánu typu TRILO - dvě oddělené 2lůžkové ložnice s možností přistýlky, společné 

příslušenství, jídelní a kuchyňský kout s lednicí, SAT TV, trezor, WiFi zdarma, balkon s grilem nebo 

terasa s grilem, více zde. 

 

Stravování: každý apartmán má vybavený kuchyňský kout s možností vaření a venkovní posezení s 

grilem. V areálu je menší obchod pro nákup základních potravin, ovoce, pečiva, vína apod., dále 

pizzerie i restaurace, ve které je možné domluvit pravidelné stravování mimo jídelní lístek, jen večeře 

cca 15,- EUR, polopenze cca 22,- EUR.   

 
pokračování 2. list 

https://www.villaggioarcobaleno.it/en/
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Příplatky: pobytová taxa 17,50 EUR/nad 14 let/týden (platba na místě), cestovní pojištění včetně 

storna + 520,- Kč, neobsazené lůžko v AP 2+2 + 3 500,- Kč, lodní výlet cca 27,- EUR, děti 17,- EUR.  

 

Sleva:  5. osoba na přistýlce v apartmánu – sleva 2 150,- Kč.  

 

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

   

   

   

   

 

  

    


