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KALÁBRIE – TROPICKÝ EVROPSKÝ KARIBIK- poznávací zájezd 
Poznejte s námi úchvatnou oblast jihu Itálie – prosluněnou Kalábrii. Čeká Vás tyrkysově průzračné moře, 
bílý písek a klidné pláže. Místo Capo Vaticano, zvané též Pobřežím Bohů, je 
skvělým místem k výletům a poznávaní historie, měst, přírody, místních 
zvyklostí, života obyvatel a zdejší vynikající kuchyně. Poznáte krásy Kalábrie a 
Sicílie. 

Termíny: 4. – 15. 6. 2019 / 16. – 27. 6. 2019 
Cena: 16.540 Kč 
Cena zahrnuje: 9x ubytování s polopenzí, dopravu zahraničním LUX BUSEM, plážový 
servis, výlety dle programu: Tropea, Pizzo, Zungri, Sicílie Taormina, Reggio di 
Calabria, průvodce. 
Cena nezahrnuje: pojištění, pobytovou taxu 0,75 € osoba/noc, fakultativní výlet 
Liparské ostrovy cca 50-55€, noční Stromboli cca 45€. 

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den: Odjezd dopoledne z ČR. 
2. den: Příjezd do letoviska Capo Vaticano, ubytování v hotelu nebo apartmánech 
Grotticelle. 
3. den: podvečerní výlet do města Tropea, perly Kalábrie. Prohlídka starého města, vyhlídky. Možnost prohlídky 
kostela na poloostrově S. Maria. Možnost nákupů suvenýrů a místních specialit. 
Návrat na večeři. 
4. den: Odjezd autobusem po snídani na celodenní výlet na Sicílii do překrásného 
města Taormina, prohlídka města, řeckého amfiteátru 10€ a dalších památek. 
Přejezd trajektem přes Messinskou úžinu, výhled z Taorminy na Etnu. Návrat na 
večeři do hotelu. 
5. den: Odjezd po snídani do skalního města Pizzo, prohlídka skalního kostela, 
procházka historickou částí města, prohlídka středověké pevnosti. Možno ochutnat 
místní specialitu – zmrzlinu tartufo. Odpoledne návrat na hotel. 
6. den: Fakultativně celodenní výlet na Liparské ostrovy: Vulcano, Lipari, 
Stromboli, Odjezd po snídani místním busem a lodí na jednotlivé ostrovy. Možnost 
koupání na černých vulkanických plážích, ve vulkanickém léčivém bahně, prohlídka 
historické části ostrova Lipari. Návrat do hotelu na večeři. Cena cca 50-55€. 
7. den: Po snídani odjezd do města Zungri vytesaného ve skalách, prohlídka a 
návštěva muzea místních řemesel, zastávka u starého akvaduktu. Po poledni návrat 
do hotelu. 
8. den: Odjezd místním vlakem. Celodenní výlet do města Reggio di Calabria. 
Prohlídka města, pozůstatky staveb římské a řecké architektury, středověký hrad, moderní město a proslulá 
pobřežní promenáda, restaurace, kavárny a skvělé muzeum s neuvěřitelnými poklady z historie této země. Návrat 
vlakem zpět na večeři. 
9. den: Volný den. 
10. den: Fakultativně možnost lodí na noční Stromboli cca 45 €, večer návštěva místní farmy s ukázkou výroby a 
ochutnávkou místních produktů. 
11. den: Odjezd do ČR v odpoledních hodinách. 
12. den: Odpoledne návrat do ČR. 
CK OCEAN si vyhrazuje právo změny programu, přesunu dní a výletů. 
Odjezdy: Vimperk, Prachatice, Český Krumlov, navazující spoje - Praha, Strakonice, Písek, České Budějovice 

Kolektiv  CK OCEAN Vám přeje splnění  Vašich  cestovatelských snů a přání.  


