
NABÍDKA VÝLETŮ – JIŽNÍ SARDINIE

1.  CELODENNÍ VÝLET DO BARUMINI ZA NURAGHY 
A ZA DIVOKÝMI KONÍKY NA GIARA DI GESTURI

Odjezd: asi v 8.30 hodin od hotelu (upřesní průvodce)

Program: Přejezd do oblasti Barumini, následuje prohlídka nuraghové osady „Su Nuraxi“. Tento megalitický kom-
plex, zvláštního archeologického významu, patří k nejúplnějším a nejzachovalejším na Sardinii. Součástí osady 
je nuraghské opevnění s mocnou stavbou se čtyřstranným půdorysem, rohovými věžemi a obrannými vnějšími 
zdmi. Původní osídlení je datováno z roku 1500 př.n.l., během střední doby bronzové. Osada byla osídlena téměř 
2000 let. Po dobytí Kartágem byla horní část pevnosti zničena a toto místo tak ztratilo svůj strategický význam. 
Po prohlídce oběd v restauraci. Poté přesun na nedalekou rezervaci Giara di Gesturi, kde bychom měli pozorovat 
divoké sardské koníky. Pěší procházka cca 45–60 min. návrat v odpoledních hodinách (k večeru).
Minimální počet účastníků: 10 dospělých osob
Cena: Viz „ceník výletů“. Děti od 2 do 10 let mají slevu 30% z ceny pro dospělé, děti do 2 let zdarma bez náro-
ku na poskyt. služby (pokud není uvedeno jinak). 
Cena zahrnuje: Doprava klimatizovaným mikrobusem nebo autobusem, oběd v restauraci, vstupné do nu-
raghového komplexu, vstupné na Giara di Gesturi, průvodce.
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2.  PŮLDENNÍ VÝLET DO CAGLIARI
 
Odjezd: asi v 8.30 hodin od hotelu (upřesní průvodce)

Program: Nelze opustit jižní Sardinii, aniž byste navštívili hlavní město celého ostrova, Cagliari. Průvodce Vás 
zavede do historického centra města, čtvrti Castello, kde budete mít možnost vystoupat na „Sloní věž“ – Torre 
dell´Elefante. Zajimavá je také katedrála či Bastion San Remy. Individuálně ve volném čase můžete navštívit ně-
které z muzeí či římský amfiteátr. Po volném čase na nákupy (oběd, návštěvu muzeí, historických památek – cca 
1,5–2 hodiny) následuje návrat na hotely.
Minimální počet účastníků: 10 dospělých osob
Cena: Viz „ceník výletů“. Děti od 2 do 10 let mají slevu 30% z ceny pro dospělé, děti do 2 let zdarma bez náro-
ku na poskyt. služby (pokud není uvedeno jinak). 
Cena zahrnuje: Dopravu klimatizovaným mikrobusem (autobusem), vstupné na Torre dell´Elefante, průvodce.
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3.  PLAVBA PLACHETNICÍ KOLEM POBŘEŽÍ COSTA 
DEL SUD

 
Odjezd: asi v 8:45 hodin od hotelu (upřesní průvodce)

Program: Transfer do přístavu Porto Teulada. Odtud plavba kolem jednoho z nejmalebnějších pobřeží na Sar-
dinii – Costa del Sud. Křišťálově čisté moře, divoké pláže, koupání z lodi. V průběhu plavby několik zastávek na 
koupání. Na lodi je zajištěno občerstvení v průběhu celé plavby i oběd. Výlet slibuje velice příjemně strávený den.
Minimální počet účastníků: 1 dospělá osoba
Cena: Viz „ceník výletů“. 
Cena zahrnuje: Dopravu, transfer do i z přístavu, občerstvení, oběd, místní průvodce (majitel/ka lodi).
Cena nezahrnuje: Vše neuvedené v „cena zahrnuje“.
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