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NABÍDKA VÝLETŮ – SEVERNÍ SARDINIE

1.  LODNÍ VÝLET NA SOUOSTROVÍ LA MADDALENA 
(CELODENNÍ VÝLET)

Během celodenního výletu na Souostroví La Maddalena (Arcipelago della Maddalena) budeme mít možnost vidět 
jedno z nejkrásnějších míst Středomoří. Od roku 1994 je chráněným Národním parkem. Nachází se na severním 
pobřeží Sardinie a tvoří ho několik větších a menších ostrovů. Mezi větší ostrovy patří La Maddalena a Caprera, 
menší ostrůvky jsou Santo Stefano (kde se kdysi nacházela základna amerického námořnictva), Spargi, Budelli, 
Nibani, Mortorio aj. Celé souostroví má 180 km pobřeží. Jediný stále obydlený ostrov je La Maddalena. Na druhém 
největším ostrově – na Capreře – se nachází Muzeum Giuseppa Garibaldiho, sjednotitele Itálie, který zde pobýval. 
Všechny ostatní ostrovy navštěvují pouze turisté, především pro jejich nádherné pláže se sněhobílým pískem a zají-
mavou flórou. Celé souostroví hrálo důležitou roli v dějinách Sardinie, protože má velmi výhodnou strategickou polo-
hu přímo v centru Středozemního moře a působili zde i osobnosti jako Napoleon Bonaparte, admirál Nelson a jiní. 
Na lodním výletě budete mít možnost obdivovat nejznámější „Růžovou pláž“ (pojmenovanou podle barvy písku), 
zastavíme se na dvou plážích, kde si budete moci zaplavat, opalovat se a obdivovat nádherné scenérie. 

Program (orientační časy):

  Transfer z hotelu do přístavu
 9:00 Vyplutí z přístavu na celodenní plavbu souostrovím
 9:30 Zastávka na ostrově La Maddalena a krátká návštěva městečka La Maddalena
 10:30 Vyplutí z La Maddalena na koupání
 11:15 Koupání a opalování na pláži
 13:00  Oběd na palubě (jednoduchý oběd se skládá z chodu těstovin s rajčatovou omáčkou s bazalkou, 

na palubě je možné zakoupit nápoje)
 14:30 Druhá zastávka na pláži s koupáním
 17:00 Návrat do přístavu
  Transfer zpět do hotelu

Ceny: aktuální ceny v přiloženém ceníku
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2.  LODNÍ VÝLET NA KORSIKU (CELODENNÍ VÝLET)
Celodenní výlet lodí (s kapacitou max. 15 osob) na Korsiku zahrnuje návštěvu chráněné mořské oblasti a Boni-
facia. Zastavíme se na pláži na jednom z ostrovů, které leží mezi Sardinií a Korsikou, Lavezzi nebo Cavalló, kde 
si budeme moci vychutnat panenskou přírodu a křišťálově čisté moře, zaplavat si a opalovat se. Díky přísným 
opatřením, která se v této chráněné oblasti musí dodržovat, se zde zachovala velmi pestrá a rozmanitá podmoř-
ská flóra a fauna. 
V poledne loď zakotví v některém z nádherných zálivů a na palubě se podává lehký oběd (těstoviny s plody moře, 
sýr, pečivo, voda, víno a káva). 
Odpoledne navštívíme sugestivní městečko Bonifacio, dýchající francouzskou a italskou historií. Bonifacio leží 
na vysokém bílém vápencovém útesu a je rozděleno na dvě části: historické centrum se tyčí vysoko nad mořem 
a přístav se nachází v hlubokém zálivu pod městem. Prohlédneme si centrum tohoto původně janovského města 
s jeho typickými úzkými uličkami, kostely a známými „Aragonskými schody“, po kterých se schází z historického 
centra do přístavu. Nedalekou pevnost kdysi obýval také Napoleon Bonaparte, ještě jako mladý důstojník. 

Ceny: aktuální ceny v přiloženém ceníku
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3.  SMARAGDOVÉ POBŘEŽÍ „COSTA SMERALDA“ 
A NURÁG LA PRISCIONA (PŮLDENNÍ VÝLET)

Výlet na Costa Smeraldu nám odhalí ráj VIP na nejznámějším pobřeží Sardinie. Půldenní výlet nás zavede na 
návštěvu nuragu, typické sardinské stavby, používané jako obydlí již před 3000 lety a do Porto Cerva, nejznáměj-
šího městečka na Costa Smeraldě.
Nuragy jsou stavby z nahrubo opracovaných kamenů, na počátku se stavěly ve formě jednoduché kuželové věže, 
v období rozmachu nuragské společnosti se vyvinuly v členitější stavby, kolem kterých vznikaly celé vesnice z 
kamenných chatrčí, ohrady pro dobytek apod. Všechny nuragy byly vybudovány na strategických místech, odkud 
bylo možné kontrolovat velké území, ať už pevninu nebo moře.
Území Costa Smeraldy bylo dlouhá století pouze neúrodnými pastvinami a jejich opravdovou nádheru objevil až 
princ Aga Khan v roce 1962, když založil společnost Costa Smeralda. Nechal vypracovat projekty na výstavbu prv-
ních luxusních hotelů a přeměnil během času tento nehostinný kout ostrova na vyhledávané turistické centrum. Rov-
něž založil leteckou společnost se základnou v Olbii, která je dnes známá pod názvem Meridiana. Časem své hotely 
Aga Khan prodal Sheratonu, později patřily společnosti Starwood Hotels & Resorts, dnes patří katarskému šejkovi.
Naše návštěva Porto Cerva začne společnou procházkou na náměstí Piazzetta, které je známé svými butiky 
a klenotnictvími světoznámých značek. Dřevěným mostem přejdeme do staré části přístavu s nablýskanými 
luxusními jachtami a v nové části městečka budeme mít čas na prvou italskou kávu nebo zmrzlinu. V průběhu 
rozchodu si budete moci prohlédnout kostel Stella Marina, který se tyčí nad zálivem a nachází se v něm varhany 
ze 17. století a obraz El Greca. Na opačné straně zálivu uvidíme Yacht Club Costa Smeralda, který každoročně 
organizuje regaty, např. Loro Piana Superyacht Regatta, Maxi Yacht Rolex Cup a mnohé další. 

Program (orientační časy):

 9:00 Transfer z hotelu
 9:45 Návštěva nuragu
 10:30 Transfer do Porto Cerva a prohlídka města
 11:00 Rozchod v Porto Cervu
 12:15 Odjezd do hotelu

Ceny: aktuální ceny v přiloženém ceníku



4.  KATALÁNSKÉ MĚSTO ALGHERO 
(CELODENNÍ VÝLET)

Alghero leží v regionu Nurra na západním pobřeží Sardinie. Celé krásné historické centrum je obehnané stře-
dověkými hradbami. První zmínky o městě pocházejí z 11. století, kdy jej obývala janovská rodina Doriů. Ve 14. 
století město obsadili Španělé a vznikla zde katalánská kolonie. Jejich vliv na město a jeho obyvatele byl tak silný, 
že ještě dnes se zde hovoří katalánštinou a ne sardinským jazykem. 
Během návštěvy si nenechte ujít katedrálu Santa Maria ze 16. století a klášter San Francesco v goticko-kata-
lánském stylu s jedním z nejkrásnějších románských dvorů na Sardinii. Pro celé historické centrum jsou typické 
úzké uličky, staré budovy s typickými architektonickými prvky, obchůdky se suvenýry a korálovými šperky apod. 
Velmi důležitou roli v místní ekonomii sehrál korál, od dávných časů se zde lovil a zpracovával, dokonce je po 
něm pojmenované celé pobřeží od Capo Caccia až po Alghero - Riviera del Corallo. Pod mysem Capo Caccia se 
nachází slavná krápníková Neptunova jeskyně.
Přibližně 15 min. cesty autobusem z města se nachází nurag Palmavera. Po celém ostrově je více než tisíc 
nuragů. Palmavera byl postaven během druhého tisíciletí před naším letopočtem, skládá se ze dvou věží, okolo 
kterých se rozkládá menší vesnice. 
Po návštěvě nuragu se zastavíme na vápencovém mysu Capo Caccia, z kterého se dá sejít po 656 schodech Es-
cala del Cabirol až do Neptunovy jeskyně. Zejména výstup po schodech z jeskyně je velmi náročný, proto doporu-
čujeme případnou návštěvu jeskyně podniknout po moři lodí z Alghera v dopoledních hodinách.

Program:

  Odjezd z hotelu do Alghera
  Návštěva města s průvodcem
  Rozchod a volný oběd
  Transfer k nuragu Palmavera
  Návštěva nuragu
  Transfer s foto-zastávkou na mysu Capo Caccia
  Odjezd zpět do hotelu

Ceny: aktuální ceny v přiloženém ceníku
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5.  MAMOIADA A ORGOSOLO (CELODENNÍ VÝLET)
Mamoiada a Orgosolo se nacházejí v samotném srdci Sardinie. Během výletu se vrátíme zpět v čase a poznáme 
vzdálenou historii ostrova a místní tradice.
Mamoiada leží přibližně 2 hodiny cesty autobusem od Olbie. Nachází se tam velmi svérázné Muzeum středomoř-
ských masek. V muzeu jsou vystavené masky Mamuthones a Issohadores, typické pro Mamoiadu (vyrobené ze 
dřeva, zdobené přírodními materiály jako např. kůží, ale i zvonci apod.), ale i pro jiné oblasti ostrova i z širšího 
území Středomoří. Některé masky se používají v průběhu karnevalů ještě dodnes. 
Po návštěvě muzea se přemístíme do lesa nad městečkem Orgosolo, kde pro nás bude připraven typický pas-
týřský oběd. Naši hostitelé ho připravují již od brzkého rána podle starodávných receptů. Na začátek ochutnáme 
klobásu, slaninu, slaný tvaroh, potom jehněčí vařené s cibulí a bramborami, dále pečené selátko s příchutí myrty, 
k tomu dva druhy chleba (spianata a carasau), dva druhy zralého sýra a nakonec domácí koláče. K pití je k dispo-
zici červené víno, voda a pálenka. Na závěr si vyslechneme tradiční pastýřské zpěvy „canti a tenores“. 
Po poledni si přiblížíme historii banditů, projdeme se po Orgosolu a prohlédneme si nástěnné malby „murales“. 
Tato tradice se zde rozvíjí od roku 1975, domácí i zahraniční umělci zde kresbami vyjadřují svůj názor na různé 
společenské, kulturní i politické události.
V podvečerních hodinách se vrátíme zpět do hotelu.

Ceny: aktuální ceny v přiloženém ceníku
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6.  LODNÍ VÝLET DO OROSEISKÉHO ZÁLIVU 
(CELODENNÍ VÝLET)

Tento lodní celodenní výlet začíná v přístavu La Caletta nedaleko Siniscoly a v jeho průběhu navštívíme tři z 
nejznámějších pláží v Oroseiském zálivu: Cala Luna, Cala Sisine a Cala Mariolu. Celý záliv je chráněnou přírodní 
oblastí. Záliv leží na východním pobřeží Sardinie, pro které jsou charakteristické nádherné bílé pláže, pobřeží 
pokryté vegetací, ale také strmé útesy svažující se do moře.
Během výletu je možné navštívit „Grotte del Bue Marino“, takzvanou jeskyni mořského tuleně, v které ještě před 
třiceti lety tuleni opravdu žili. Návštěva trvá přibližně hodinu, lístky (cena cca €8/osoba) lze koupit přímo na palubě 
lodi. (Ti, kteří se jeskyni rozhodnou navštívit, musí počítat s tím, že jejich zastávka na první pláži Cala Luna bude 
zkrácená nebo v případě prodloužení výkladu v jeskyni se neuskuteční vůbec). Dle počasí může být návštěva 
tulení jeskyně nahrazené zastávkou v jeskyni „Grotta del Fico“.
Na palubě se nepodává oběd, v palubním baru je možné zakoupit pouze nápoje. Nezapomeňte na sluneční brýle, 
klobouk a opalovací krém.

Program (orientační časy):

  Transfer z hotelu do přístavu
 8:45 Nástup na loď
 9:00 Výlet do Oroseiského zálivu
 19:00 Návrat do přístavu
  Transfer zpět na hotel

Ceny: aktuální ceny v přiloženém ceníku
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