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„Můžete si vzít celý vesmír, 

          pokud já si budu moci nechat Itálii.“ 
                                                                                                                                                                                           - GIUSEPPE VERDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pobřeží mírně zvlněné s krásnými plážemi, vnitrozemí vyprahlé, prostoupené 

olivovými sady a vinicemi.  

Takové je Salento, proslulý "podpatek italské boty".  

Autentickou italskou oblast dosud nezkazil mezinárodní turismus, 

i pro ostřílené cestovatele tak může být výlet na Salento cestou do neznáma. 
 

 

 
 

 
VEZMĚTE I PROTO FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  
NA CESTU DO APULIE! 

 

 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  AAPPUULLIIEE  ––  TTAA  PPRRAAVVÁÁ  IITTÁÁLLIIEE,,  

AA  TTAAKKÉÉ  ŘŘÍÍMM!!  
      

  

 22.-28.dubna 2015 



 

INFORMACE PŘED ODLETEM AKCE 
S OVýTem APULIE – TA PRAVÁ ITÁLIE, A TAKÉ ŘÍM 

 

 

      sraz účastníků   
    ve středu 22.dubna 2015 v 19.00 hodin na letišti Václava Havla v Praze, a to v odletové části terminálu 2 

u stánku ČSA.  Doporučené spojení na letiště Václava Havla do Prahy v dalších kapitolách.  

 

Apulie je autentická, záhadná, se sluncem vybělenou krajinou, mořskými scenériemi, dlouhými olivovými háji, s bílými městečky 

postavenými na kopcích, s poli posetými květinami… Zastavíme se v malých městečkách, dopřejeme si pravou italskou kávu, 

budeme se kochat výhledy na moře, prožijeme ojedinělou atmosféru uliček, setkáme se se starými  babičkami na lavičkách i 

v křeslech venku před domy, s dětmi hrajícími si na náměstích, a hlavně nás zcela jistě okouzlí malé domky rozeseté všude po 

okolí. Říká se jim trulli a vypadají jako včelí úl nebo jako pohádková obydlí skřítků.  

Tak pojďme na to… 

  

    program akce  
 

 

1.den - středa 22.dubna 2015: odlet ve 20.55 hodin z Prahy s nízkonákladovou leteckou společností EASY JET do 

Říma (informace k odbavení a k podmínkám letu v přiloženém e-mailu)., po přistání na letišti  Leonarda da Vinci 

v Římě-Fiumicino (22.45 hodin, doba letu 1:50 hodin) vyzvednutí mikrobusu a noční přejezd do Bari (cca 500 km)., 

2.den - čtvrtek 23.dubna 2015: dopoledne prohlídka města BARI (staré město s křivolakými uličkami, katedrála San 

Sabino, poutní kostel San Nicola, přístav...), po obědě přejezd podél moře do města MONOPOLI (opět staré městečko, 

úžasné pláže, vápencové skály na pobřeží) a do OSTUNI (historické centrum se nachází na jednom z kopců. Domy v 

centru mají bílou barvu. Najdeme zde obchůdky se suvenýry, místními produkty, restaurace a kavárny. Na nejvyšším 

místě se nachází katedrála z let 1435-1495 a několik paláců. Místní produkty: olivy, olivový olej, mandle, víno). Uby-

tování v Carovingnu a nocleh., 

3.den - pátek 24.dubna 2015: snídaně v hotelu, poté cesta z Carovingna na jižní cíp "italského podpatku", na Salentský 

poloostrov  - do LEUCA (50 metrů vysoký maják a bývalý chrám Santa Maria de Leuca), odkud se naskytne i vyhlídka 

přes moře, do 80 km vzdálené Albánie... Přes poledne prohlídka starobylého města LECCE, kterému se přezdívá hlavní 

město baroka. Zde návštěva baziliky Santa Croce. dómu, antického amfiteátru či pevnosti Carlo. Odpoledne zastávka ve 

městě ALBEROBELLO (prohlídka nevšední architektury, bílých staveb nazývaných trulli a přezdívaných "úly"), 

večer dojezd do MATERY, zde příjemný večer ve městě se svou zvláštní atmosférou lákající i filmaře 

 (Mel Gibson tu točil svůj kontroverzní snímek Umučení Krista)., ubytování a nocleh., 



4.den - sobota 25.dubna 2015: snídaně v hotelu., dopoledne prohlídka MATERY s jeho kamennými stavbami, úzkými 

uličkami a původními jeskynními obydlími. Po poledni přesun na pobřeží moře, do oblasti s jedněmi z nejlepších ital-

ským pláží - na POLOOSTROV GARGANO. Po zbytek dne volno u 

moře, možnost koupání a 

pobytu na pláži., ubytová-

ní v městeč-

ku VIESTE, malebném 

městečku s malým přísta-

vem. Ve stejném hotelu 

budeme ubytováni po 

následující dvě noci.  

 

Hotel Lido Vieste je situo-

ván v národním parku 

Gargano, pouhých 50 metrů od pláže Pizzomunno a 5 minut chůze od 

historického centra města Vieste, a nabízí klimatizované pokoje a 

bezplatné Wi-Fi ve všech prostorách. Pokoje mají TV s plochou obrazovkou a vlastní koupelnu s fénem. 

Každé ráno dostanete snídaňový koš s moučníky, jogurtem a nápoji. V baru nebo na terase si můžete dát svůj oblíbený 

nápoj a využívat bezplatné Wi-Fi. Lido Vieste Hotel poskytuje slevy na nedalekých partnerských plážích. 

5.den - neděle 26.dubna 2015: snídaně v hotelu., celodenní poznává-

ní POLOOSTROVA GARGANO s pobytem u moře, s výšlapem do 

lesů národního parku či s výletem do obce SAN GIOVANNI 

ROTONDO umístěné pod horou Monte Calvo dosahující výšky 1056 

metrů nad mořem. Nocleh.,  

6.den - pondělí 27.dubna 2015: snídaně v hotelu., dopoledne ještě 

pobyt na pláži letoviska VIESTE, odpoledne přejezd do Říma, a to 

nejprve podél Jadranského pobřeží, v podvečer krátká zastávka u Had-

riánovy vily v TIVOLI   a  večer  příjezd do „Věčného města“. 

V ŘÍMĚ nejprve ubyto-

vání v hotelu a poté, 

v případě zájmu, večerní 

průjezd centrem města a 

možnost procházky „Římem barokním“ od Andělského hradu přes Anděl-

ský most na náměstí Piazza Navona (Náměstí tří fontán), k Pantheonu, k 

Fontáně di Trévi a ke Španělskému schodišti., pozdě večer (Itálie přece 

žije hlavně v noci…) 

návrat na hotel a nocleh.,     

7.den - úterý 28.dubna 

2015:  snídaně v hotelu, 

která původně neměla 

být… Poté návrat do 

centra ŘÍMA, zastávka s možností prohlídky Kolosea a Fora Romana. 

Procházka ke Kapitolu (Romulus a Remus), na Benátské náměstí a 

k Traianovu fóru., později 

zastávka u Kostela Santa 

Maria in Cosmedin, kde 

najdete z filmu Prázdniny 

v Římě  známá „ústa prav-

dy“. Odpoledne přejezd do 

VATIKÁNU, procházka 

po Svatopetrském náměstí, 

návštěva chrámu sv.Petra a 

možnost výstupu na jeho 

kopuli, z níž se naskýtá 

jedinečný výhled na Vati-

kánská muzea, zahrady a 

na Svatopetrské náměstí.  Cca v 15.30 hodin odjezd na letiště Leonarda 

da Vinci v Římě-Fiumicino a v 18.30 hodin odlet letadla nízkonákla-

dové společnosti Easy Jet do Prahy. Předpokládaný přílet do Prahy na 

letiště Václava Havla je ve 20.25 hodin. 



cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít 

platný cestovní pas nebo platný 

občanský průkaz..  

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 

v  hotelech a hostelech 2* a 3*, a to 

ve 2-lůžkových, příp. pro trojice ve 3-

lůžkových pokojích. V římském 

hotelu je nutno zaplatit taxu 4.-€. 

Navíc je zde ovšem snídaně! Po celé 

zemi lze ve městech, na venkově a u 

čerpacích stanic najít rychlá občer-

stvení, a to i   známých meziná-

rodních řetězců. Voda z vodovodního 

řádu je sice pitná, ale také zdejší 

obyvatelé kupují vodu v obchodech. 

V restauracích se zpravidla dává 

spropitné ve výši kolem 10% 

z účtované částky.  

Za služby bývá zvykem všude 

dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

PRO PŘEPRAVU V LETADLE MŮ-

ŽETE MÍT POUZE  palubní zava-

zadlo s max. rozměry 56x45cmx25 

cm!  POZOR! Velké zavazadlo 

k odbavení můžete mít pouze Vy, 

kteří jste si ho objednali a zaplatili 

předem! 

Respektujte tyto rozměry, letecké 

společnosti striktně dbají na dodr-

žení podmínek a při nedodržení 

žádají o velké doplatky!  

Vzhledem k poměrně malému 

úložnému prostoru v mikrobusu 

v Itálii nejsou vhodné plastové kuf-

ry! Děkujeme za pochopení. 

 

doprava po Itálii 

Po Itálii se budeme pohybovat podle 

počtu účastníků buď 8-mi míst-

ným nebo 5-místním  klimatizo-

vaným a pohodlným mikrobusem. 

Na delších přejezdech budou zastáv-

ky po cca 2 hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto 

období měla být okolo  20 st.C, u 

moře a na slunci i vyšší!  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je dostupná a kvalit-

ní. Zvláštní očkování není třeba, 

ale je dobré zkontrolovat, že nemáte 

prošlé očkování proti tetanu a obrně. 

Naléhavě doporučujeme uzavřít 

ještě před odletem cestovní pojištění, 

které bude zahrnovat i případné 

ošetření či hospitalizaci ve zdravot-

ních zařízeních v zahraničí. 

čas 
V Itálii platí středooevropský letní 

čas, shodný s časem v České repub-

lice.  
 

oblečení 

Po celý rok je vhodný lehký oděv, 

přednostně bavlna, co nejméně 

syntetických tkanin. Důležité jsou 

dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy při 

návštěvě chrámů. Při balení svého 

oblečení přibalte lehké větrovky, na 

pěší výšlapy i pohodlné boty, trička, 

sluneční brýle, pláštěnku atd.  
 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše 

ve skupinách, nezacházejte na 

opuštěná místa, nechoďte po setmě-

ní sami vylidněnými ulicemi, 

neupozorňujte na peníze, nenoste 

nápadně šperky, fotoaparáty apod. 

Izraelská policie je vstřícná a lze ji 

kontaktovat 24 hodin denně. Tís-

ňové volání – tel.: 112. Další důleži-

tá telefonní čísla:  
 

jazyk 

V Itálii je úředním jazykem italšti-

na. Anglicky mluví téměř všichni 

obyvatelé země.  
 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 

220/230 voltů, AC – střídavý proud 

50Hz. Italské zásuvky jsou stejné 

jako naše. 
 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní 

centra, která mají klasický stan-

dard a kde lze koupit prakticky vše 

potřebné. Jejich součástí jsou i potra-

vinové markety. Otevírací doba je 

zpravidla 09.00-19.00 s polední 

přestávkou, o sobotách 08.00-13.00 

hodin.  

Itálie je součástí Evropské unie, proto 

zde neplatí celní omezení. 
 

náboženství 

Hlavním náboženským vyznáním 

je samozřejmě křesťanství.  

Sídlem papežů pak Vatikán, samo-

statný stát uvnitř Říma.   

Žádáme každého návštěvníka 

Itálie, aby tuto skutečnost respekto-

val a dodržoval zdejší  zvyky a 

tradice. 

 

adresář 

Velvyslanectví ČR v Itálii: 

Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192  

tel.:+39063609571  

fax: +39063244466  

měna,  
doporučené kapesné 

  Italskou měnovou jednotkou je euro 

(€)).Bankovky a cestovní šeky 

jiných hlavních světových měn lze 

směnit v kterékoli bance či smě-

nárně.  

Současné kurzy:  1.-€.= cca 27,50 

Kč . 

Banky v ITálii  jsou otevřeny 

vesměs  od 10.00 do 15.00 hodin.. 

KAPESNÉ:  

vstupenky, které nejsou součástí 

startovného (doporučené označujie-

me *): 

Koloseum 

Forum Romanum 

Kopule chrámu sv.Petra* 

 

Celkem doporučujeme cca 80.-€ na 

vstupenky a na stravu (strava je o 

málo dražší než u nás, srovnatelná 

s cenami jinde na Západě).    

Samostatnou kapitolou kapesného 

by mohly být nákupy. Lákavá 

tržiště svádí k nákupu suvenýrů 

nejrůznějšího druhu (koření, ovoce, 

tepané výrobky, koberce, zlato, 

stříbrné šperky atd.). 
 

        Jak na letiště? 

    Nechcete-li cestovat na letiště 

Václava Havla individuálně, nabí-

zíme možnost cesty mikrobusem 

z České Lípy. Náklady na cestu 

tam a zpět jsou cca 500.-Kč/os.  

    Je třeba se přihlásit předem, a to 

nejpozději do 31.března 2015. Od-

jezd z České Lípy je ve středu 

22.dubna v 17.15 hodin  od KD 

Crystal v Parku gen.H.Píky.  

Cesta zpět hned po příletu letadla   

do Prahy, předpokládaný návrat 

28.dubna do 24.00 hodin. 

 

Přeji Vám klidné přípravy na naší 

akci           S OVýTem APULIE-

TA  PRAVÁ ITÁLIE a  jen  hezké 

zážitky z tohoto koutu světa! 



 

 


