TRAVEL 2002 cestovní kancelář a MORAVSKÁ BANKA VÍN vás zvou na cestu:

ROZKVETLÉ JARO NA SARDINII S VÍNEM A POBYTEM
V TERMÁLECH
30.4. - 7. 5. 2020
ALGHERO • GROTTA DI NETTUNO • BOSA • CABRAS • LÁZNĚ SARDARA • NURAGHE SU NURAXI (UNESCO) •
COSTA VERDE • TORRE DEI CORSARI • BARBAGIA (OBĚD S PASTEVCI) • ORGOSOLO • CAGLIARI • NORA •
OSTROV SAN PIETRO • CARLOFORTE
1. den: V poledních hodinách Odlet z Prahy do Cagliari. Po příletu nás bude očekávat přejezd strhující krajinou na
severozápad ostrova, během kterého se seznámíme s ostrovem přezdívaným Karibik Itálie, jež se nám stane na
následující týden domovem. A jaké by to bylo přivítání, aniž bychom již nebyli zasvěceni do chutí sardinských vín během
degustace spojené s malým obědem v podobě drobných jednohubek skládajících se z typických místních produktů.
Ubytujeme se v oblasti Alghero jednom z nejpůvabnějších sardinských měst s příjemnou španělskou atmosférou,
pozůstatkem minulosti, kdy bylo město katalánskou kolonií. A tak na španělštinu budeme „narážet“ i ve spleti kamenných
uliček ve Starém městě i v rušném přístavu.
2. den: Po snídani nás bude čekat skvost Korálové riviéry - jeskynní komplex nacházející se u mysu Capo Cacca,
Grotta di Nettuno. Sportovně založení sem mohou sestoupit po závratném schodišti se sedmi sty schody, které vedou
po útesu, nás pohodlnější (za příplatek) sem přiveze loď. Vstoupíme do obrovské jeskyně, která připomíná katedrálu a
zajisté i my, tak jako ostatní návštěvníci před námi, propadneme představě, že tuto krásu stalagmitů odrážejících se ve
vodní hladině nemohla vytvořit jiná síla, než síla mořského boha Neptuna. Odpoledne bude mít dostatek času, abychom
prozkoumali staré město i jeho opevnění. Určite si nesmíme nechat ujít možnost pozorovat cvrkot města z krásných teras
kaváren na náměstí Piazza Civia. A což teprve až se medově zbarvené hradby měkce osvětlí lucernami? Pak bychom si
bez ohledu na cenu neměli nechat ujít možnost ochutnat místní specialitu - langustu po katalánsku. Nocleh.
3. den:.Po snídani budeme směřovat jižněji do malebného přímořského městečka Bosa, již z dálky nám učaruje obrázek
elegantních domů ve svěží paletě barev s rybářskými loďkami pohupujícími se na řece Tema. Budeme stoupat
středověkými uličkami šplhajícími až ke hradu Malspinů ze 13. století a nevynecháme ani Dóm ze 16. století vystavěný
ve stylu katalánské gotiky. V poledne si můžeme vychutnat plody moře v jedné z rodinných restaurací, které patří k
nejvyhlášenějším na západním pobřeží. Na západním pobřeží na poloostrově Sinis v Cabras proslaveném nálezem
Obrů z Monte Prama, skupinou mohutných pískovcových nuragských figur z 8. a 9. století dosahujících výšky až 2,5
spatříme pláž pyšnící se jemným zlatým pískem s drobnými quartzovými bílými a růžovými kamínky. Právem si v této
oblasti našly i želvy útočiště pro svá hnízda. V Cabras nás také čeká degustace včetně seznámení s jedním
z nejslavnějších sardinských vín Vernaccia, jež se na oristanských aluviálních půdách pěstuje již od římských dob. Spolu
s typickými místními produkty zde ochutnáme tři vzorky. Na ubytování dojedeme do vnitrozemní oblasti do městečka
Sardara s kamenným centrem lázeňskou tradicí již od dob Římanů. Zde se ubytujeme v hotel Sradegna Termale & Spa
po celý další pobyt. Náš hotel disponuje vlastními termálními bazény a spa jež nám budou po celou dobu k dispozici.
Večeře v hotelu
4. den: Po snídani se vydáme za tajemstvím prehistorických sídelních center zvaných Nuragy. I když je jich na ostrově
7.000 my si vybereme ten neznámější Nuraghe su Nuraxi, který je na seznamu UNESCO. Uvidíme nejlépe dochovaný
Nurag tvořený velkou strážní věží s hradbami, do jejichž ochranné náruče se stahovali vesničané. Artefakty z tohoto
Nuragu si prohlédneme v rezidenci španělské rodiny Zapatů, bělostné vile stojící nad bývalou osadou nuragské kultury
z prvního tisíciletí před Kristem. Na malé aperitivo a degustaci, kde poznáme další typickou místní odrůdu Bovale,
přijedeme do Terralba. Před návratem do hotelu se zastavíme k fotografickým zastávkám na nádherném pobřeží Costa
Verde (Zelené pobřeží) s letoviskem Torre dei Corsari, jež patří k nejkrásnějším nezkroceným pásům pobřeží s pískem
a dunami ošlehávanými větrem. Jen pár metrů odtud se také nachází Montevecchio, dnes město duchů, v devátenáctém
století důl a domov pro více než tisíc zaměstnanců. Relaxace a večeře v hotelu.
5. den: Dnes se vydáme do krajiny divokého odlehlého východu. Naší první zastávkou bude horská víska kdysi domov
banditů, které na přelomu 19. a 20. století zažilo obrození a stalo se semeništěm uměleckých talentů. Dnes je zde i sídlo
univerzity. Efektní pozadí tvoří oblíbené místo picniců žulová hora Monte Ortobene 955m vysoká, obrostlá lesem
cesmín, jedlí a topolů,,na jejímž vrcholu se tyčí sedmimetrová bronzová socha Krista zašlapávajícího ďábla. Drsný
hornatý kraj Barbagia s obyvatelstvem udržujícím si původní styl života, pastevectví, staré nářečí, vlastní vysílací
rozhlasovou stanici i tradiční sardskou hudbu je reprezentován vesnicí Barbagia, kam přijedeme na oběd s vínem,
připravovaný a podávaný místními pastevci. Zatavíme se i ve vysoko položeném horském sardinském městečku
Orgosolo. Dřívější synonymum organizovaného lupičství a násilí, je dnes již obrovským plátnem, na němž se objevují ty
nejemotivnější grafiti zachycující události celého světa. V podvečer se vrátíme na večeři do našeho hotelu.

6. den: Po snídani se vydáme do hlavního města Sardinie Cagliari. Objevíme kulturní a kosmopolitní hlavní město
z živým nábřežím, barvitými uličkami a impozantní citadelou. Jeho muzea, galerie a barokní kostelíky patří k nejlepším na
ostrově. Ať už si vychutnáme svou skleničku v baru na terase na hradbách nebo v nějaké ze středověkých uliček, není
lepšího místa k pozorování sardinského optimistického životního stylu. Reminiscence na doby, kdy obývali Cagliari
Féničané, Kartáginci a Římané získáme u rozvalin fénického města Nora (u stejnojmenné pláže) s dochovaným římským
amfiteátrem. Nasco, je bílá odruda, kterou ochutnáme na degustaci ve vinařství nedaleko vesničky Dolianova
s románským kostelíkem San Pantaleo. Večeře v hotelu.
7. den: Po snídani se vydáme na sardský jihozápad. Nejprve navštívíme Oblast Sulcis se dvěma ostrovy Sant´Antioco a
San Pietro. Pojede-li právě trajekt, vybereme si návštěvu menšího z těchto dvou ostrovů San Pietro, abychom připluli na
šálek dopolední kávy do města Carloforte, jež je dokonalým příkladem středozemní elegance. Živé nábřeží zdobí
půvabné paláce, zaplněné kavárny a palmy. Králem ostrovní kuchyně je tuńák, a tak dost možná neodoláme lehkému
obědu v podobě této speciality. Trajektem se vrátíme na „pevninu“ a přes historické městečko Iglesias, jež bylo kdysi
centrem důlního průmyslu, přijedeme na naši degustaci do vinařství Ara. V pozdním odpoledni přijedeme do našeho
hotelu, abychom měli možnost relaxace v bazénech před naší závěrečnou večeří.
8. den: brzký transfer na letiště a odlet z Cagliari do Prahy

CENA: 38.690
CENA ZAHRNUJE
• leteckou přepravu
• odbavené zavazadlo do 20 Kg
• příruční zavazadlo do 8 kg
• transfery z/na letiště na Sardinii
• dopravu autobusem na Sardinii a výlety dle programu
• 7x ubytování se snídaní ve 2lůžkových pokojích v hotelích 3* a 4* (5x ubytování v hotelu Sardeggna Termale Hotel &
Spa 4*, využití dvou termálních bazénů a spa v ceně, masáže za příplatek) www.sardegnatermale.it
• 5x večeře v hotelu Sardefgna Termale & Spa
• 1x oběd s pastevci v horách s vínem
• 5x ochutnávky vín (3 vzorky) s občerstvením dle programu
• průvodcovské služby
Cena nezahrnuje vstupy, trajekt na San Pietro
PŘÍPLATKY
• jednolůžkový pokoj 5.790 Kč
• transfer z Brna na/z letiště v Praze nebo Vídni 800 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč

Přihlásit se můžete
v TRAVEL 2002 (www.travel2002.cz). Martina Múčková 602 820 476, martina@travel2002.cz
v Moravské bance vín (www.bankavin.cz) Irena Svobodová 602 586 090, irena.svobodova@bankavin.cz
LETY:
30.04 z Prahy 11:20, příet do Cagliari 13:40, 07.05. z Cagliari 08:30, přílet do Prahy 10:50

