
S OVýTem KORSIKA PĚŠKY I NA KOLE 

4.-14.června 2017 

 

INFORMACE K ODJEZDU 
                                  

                                
 

- předně nezapomeňte na dobré pojištění zdravotních výloh,  

   nejlepší nabídky pro porovnání najdete zde: www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.  
 

   

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS s platností minimálně do 

14.září 2017 nebo platnou ID KARTU (občanský průkaz) - celá akce se koná ve 

státech EU. 

 

- sraz účastníků: 

v neděli 4.června 2017 ve 2.30 hodin ráno v České Lípě v Parku generála 

Heliodora Píky nebo ve 4.00 hodin před Hlavním nádražím v Praze (na zastávce 

autobusů AE jezdících na Letiště Václava Havla, směr od Václavského náměstí na 

Holešovice), příp. v 5.15 hodin v Plzni u autobusového nádraží. 

Příp. jiné odjezdy, prosím, konzultujte telefonicky nebo e-mailem. Děkuji! 

  
- další program: 

1.den - neděle 4.6.2017: celodenní přejezd okolo Mnichova a Innsbrucku do 

Itálie., dále přes Brenner a okolo Verony do JANOVA.,  v podvečer krátká 

prohlídka centra města se zastávkou u údajného rodného domu Kryštofa 

Kolumba., poté odbavení v přístavu a ve 21.00 hodin odplutí trajektu společnosti 

MOBY LINES do Bastie (noční plavba).,  

2.den - pondělí 5.6.2017: v 7.00 hodin připlutí na KORSIKU do přístavu v 

 BASTII.,  po vylodění přesun mikrobusem do městečka CORTE (prohlídka 

starobylého Corte s tyčící se citadelou nad městem). Odpoledne přejezd střední 

části Korsiky do Porta, v jehož blízkosti (v Pruniccii) se ubytujeme v 

apartmánovém domě (zde strávíme celkem 4 noci)., 

3.den - úterý 6.6.2017: celodenní výlet do ILÉ-ROUSSE (návštěva města, 

citadely, trhu), poté výjezd ke kostelu nad městem Calvi a na závěr prohlídka 

starobylého města CALVI. Při zpáteční cestě zastávka v hezkém 

letoviskuGALERIA. 

Pro zájemce o cykloturistiku: odpolední túra od kostela přes Calvi a Galérii zpět 

do Pruniccie (cca 80 km).,  

nocleh., 

https://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


4.den - středa 7.6.2017: celodenní výlet s pěší turistikou 

v CALANCHES (bizarní skály v okolí Porta, v oblasti PIANA, zapsané na seznam 

světového kulturního dědictví UNESCO): možnost výstupu na vrchol CAPU 

D´ORTU s jedinečným výhledem na Porto z výšky 1294 metrů (cca 6-7 hodin, 

stoupání 800 m) nebo jen procházka kolem skal a koupání na plážích 

v PORTU., nocleh., 
 

5.den - čtvrtek 8.6.2017: půldenní výlet s pěší turistikou a koupáním v 

báječných tůních a kaskádách, přechod SPELUNKY z Evisy do Oty (2-3 hodiny), 

odpoledne volno s koupáním a pobytem na pláži v PORTU., nocleh.,  
 

6.den - pátek 9.6.2017: celodenní výlet pro pěší i cykloturisty do ÚDOLÍ 

MANGANELLO: výlet ke kaskádám a tůním, koupání v pohádkově krásné horské 

krajině s výhledem na Monte D´Oro., pěšky k salaši Bergerie de Tolla (1011 

mn.m.), kde ochutnáme výborný místní sýr a uzeniny (5 hodin, stoupání i klesání 

300 m).  

Cykloturisté mohou absolvovat zpáteční cestu na kolech (cca 75 km).,  

odpoledne přesun na ubytování do apartmánů v Portě-Ota, ubytování zde po další 

2 noci., nocleh., 

7.den - sobota 10.6.2017: cesta do střední části Korsiky, a to do údolí pod 

nejvyššími horami Korsiky., pro zájemce o pěší turistiku dvě varianty: 

1. méně náročná: okruh okolo salaší a chaty Ercu (1667 m) s výhledy na nejvyšší 

horu Korsiky Monte Cinto (2706 m) a do údolí Calacuccia (cca 5 hodin, stoupání i 

klesání cca 600 m)., 

2. náročná: výstup na nejvyšší horu Korsiky - MONTE CINTO (2706 m) přes 

chatu Ercu a příp. k jezeru Lac du Cinto (10-11 hodin, stoupání i klesání 1800 m!) - 

VÝSTUP POUZE BEZ DOPROVODU A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!., 

pro cykloturisty možnost cyklotúry v údolí Asca pod nejvyššími horami Korsiky 

(70-90 km)., 

všechny uvedené výlety se budou konat v době 7.00-21.00 hodin, návrat pozdě 

večer., 

nemáte-li zájem o celodenní výlety do hor možnost pobytu na plážích v PORTU a 

koupání., nocleh., 

8.den - neděle 11.6.2017: odjezd z Porta do CARGESE (prohlídka městečka 

se dvěma kostely) a do AJACCIA (procházka po hlavním městě Korsiky se 

zastávkami mj. u rodného domu nejvýznamnějšího Korsičana - Napoleona 

Bonaparta či u jeho památníku, příp. možnost návštěvy galerie i přístavu. 

Odpoledne zastávka ve FILITOSE - prehistorická kultura s mnoha menhiry. V 

podvečer a večer pobyt v PROPRIANA v zátoce Valinco (jedny z nejlepších 

plážích na celé Korsice), západ slunce budeme pozorovat u janovské věže TOUR 

DE LA CALANCA., poté ubytování a nocleh v okolí Propriana., 



zájemci o cykloturistiku: možnost přejezdu z Ajaccia přes Filitosu do Propriana 

na kolech (cca 70 km)., 

9.den - pondělí 12.6.2017: snídaně, po ní přejezd do nejkorsičtějšího města 

ostrova - do SARTENE. Zde procházka křivolakými uličkami s atmosférou 

minulosti, kdy bylo městečko dějištěm vendety a pirátských výprav. Cca v 

poledne krátký pobyt na pláži pod tzv. Lví hlavou a příjezd 

do BONIFACIA, města, ležícího na skalních útesech vysoko nad mořem. 

Odpoledne možnost výletu lodí podél útesů a do zdejší jeskyně (cca 20.-€). 

Poslední večer strávíme v romantickém Bonifaciu na jižním konci ostrova a teprve 

kolem 22.té hodiny odjedeme do Vecchie, příjezd a ubytování ve Vecchii cca ve 

23.00 hodin., nocleh., 

10.den - úterý 13.6.2017: přejezd do Bastie., dopoledne volno v okolí přístavu 

v BASTII, krátká prohlídka historické části města a a ve 14.00 hodin odplutí 

trajektu do Livorna, předpokládaný příjezd do Livorna v 18.30 hodin., po 

odbavení odjezd a cesta do Česka okolo Florencie, Bologni a Verony a přes 

Rakousko a Německo., 

11.den - středa 14.6.2017: předpokládaný příjezd do Plzně, Prahy a České 

Lípy během středečního dopoledne. 

 
 

DALŠÍ INFORMACE K AKCI: 
 

- kapesné: 

   včetně průjezdu Německem, Rakouskem, Itálií i Francií se všude platí eurem., 

doporučené kapesné na stravu a vstupenky je 250.-€ (jídlo je možné samozřejmě 

vzít i z domova).,  

 
 

- ubytování: 

   prvních 6 nocí v apartmánech vždy v každém 2 dvoulůžkové ložnice (POVLEČENÍ A 

RUČNÍKY VEZMĚTE S SEBOU Z DOMOVA!) a obývací pokoj, další 2 noci vždy ve 

2-lůžkových pokojích v hotelech** vybavených toaletou a sprchou.,  

 
 

- stravování: 

   strava s výjimkou jedné snídaně v hotelu, kde budeme ubytováni, není zajišťována. 

V průběhu dne se budeme snažit vždy najít levné občerstvení a nákup potravin., v 

některých ubytováních bude k dispozici kuchyňka., 
 

 

- výzbroj a výstroj: 

   pro pěší výšlapy jsou vhodné dobré boty, ale zvláštní výstroj a výzbroj není třeba.  

Na některých místech bude možnost koupání v moři - nezapomeňte na plavky., 
 



 

- přeprava:  

   přeprava po celé trase bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem, trajekty na 

Korsiku pak se společností Moby Lines 
 

  

- kajuty při cestě na Korsiku: 

   pro noční plavbu z Janova na Korsiku je možné zajistit (bez záruky) kajuty, a to 2-

lůžková vnitřní za 2240.-Kč (za 2 osoby), 2-lůžková venkovní za 2520.-Kč (pro 2 

osoby) a 4-lůžková za 4480.-Kč (za 4 osoby). PŘIHLÁŠKA NUTNÁ DO 10.KVĚTNA 

2017, platbu za kajuty pošlete, prosím, s doplatkem. 

 
 

- doplatek:  

   žádám Vás o zaslání doplatku startovného nejpozději do 15.května 2017, a to na 

účet č. 318886008/2700 (účet vedený na jméno Luboš Melicherčík) a současně s 

odesláním doplatku Vás prosím o zprávu e-mailem (ovyt@seznam.cz), abych si Vaši 

platbu mohl poznamenat. Výše doplatku je 11900.-Kč/os. + příp. kajuta. 

 
 

 
 

Dovoluji si ještě upozornit, že případně vzniklé vícenáklady  budou rovnoměrně 

rozděleny na všechny účastníky akce (ještě nikdy to nebylo víc než 8% z výše 

startovného)., 

 
 

 
 

 

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně půjčit 

také tištěné průvodce)  

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme,  

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!: 

http://cestovani.idnes.cz/trek-na-nejzapadnejsi-mys-korsiky-rudy-kyc-jako-z-

americkeho-jihozapadu-1ax-/kolem-sveta.aspx?c=A100825_171155_igsvet_tom 

www.novinky.cz/cestovani/408117-tisic-kilometru-kolem-raje.html 
 

 
 

- videoodkazy: 

www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/211562260120010-na-

ceste-po-korsice/ 

www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400018-

francie-korsika-ostrov-rebelu/ 
 

http://cestovani.idnes.cz/trek-na-nejzapadnejsi-mys-korsiky-rudy-kyc-jako-z-americkeho-jihozapadu-1ax-/kolem-sveta.aspx?c=A100825_171155_igsvet_tom
http://cestovani.idnes.cz/trek-na-nejzapadnejsi-mys-korsiky-rudy-kyc-jako-z-americkeho-jihozapadu-1ax-/kolem-sveta.aspx?c=A100825_171155_igsvet_tom
http://www.novinky.cz/cestovani/408117-tisic-kilometru-kolem-raje.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/211562260120010-na-ceste-po-korsice/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/211562260120010-na-ceste-po-korsice/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400018-francie-korsika-ostrov-rebelu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400018-francie-korsika-ostrov-rebelu/


 

- odkazy na předpověď počasí: 

www.weatheronline.cz/Francie/Calvi.htm  

www.weatheronline.cz/Francie/Ajaccio.htm  
 

www.weatheronline.cz/Francie/Bonifacio.htm 

 
 
 
 

A ještě jedna věc: pojďme si slíbit, že... 

                               ...zanecháme doma všechny pracovní záležitosti,  

              zapomeneme na pár dní na vlastní starosti, pokud nějaké máme  

     a slibme si i to, že v průběhu naší akce nebudeme řešit žádné politické otázky.  

                       Byla by totiž škoda kazit si čas dovolené, ne? 

 
 

          Máte-li jiné dotazy,  neváhejte mě kontaktovat. Budu-li 

znát odpovědi, budu se snažit odpovídat v co nejkratší době.  
 
                                            Jarda, telefon: 702444925 

 

 

http://www.weatheronline.cz/Francie/Calvi.htm
http://www.weatheronline.cz/Francie/Ajaccio.htm
http://www.weatheronline.cz/Francie/Bonifacio.htm

