
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                  Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Můžete si vzít celý vesmír, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 
 

S OVýTem SANTA LUCIA 

 

14.-20.května 2019 

 
 

 

 



 
 

 

Hlavní město Kampánie, Neapol, patří k jedněm z mála evropských měst, kde se ještě zcela nevytratil duch starověku. Založili je 

Řekové, zkrášlili a rozšířili Římané a po několik staletí byla velmi cennou kořistí cizích dobyvatelů a mocností, především Norma-

nů, Hohenštaufů, Francouzů a Španělů. 

Dnešní Neapol je chaotickou, avšak úchvatnou metropolí. Rušná a špinavá, často s bojujícím zločinem, se rozprostírá kolem 

překrásného Neapolského zálivu. Na jedné straně se zvedá Vesuv a ze strany moře uvidíte obrysy ostrovů Capri, Ischia a Procida. 

Pompeje a Herculaneum, ocitnuvší se ve stínu svého hubitele, představují nejméně porušené římské památky v Itálii. 

 

      sraz účastníků   
    ve středu 14.května 2019 v 8.00 hodin v České Lípě před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky a 

v 9.30 hodin v Teplicích na parkovišti před hlavním vlakovým nádražím.  
 

    program akce  
1.den – úterý 14.května 2019: cca ve 14.30 hodin příjezd na letiště Tegel v Berlíně, odbavení  a v 16.25 hodin odlet z 

Berlína s nízkonákladovou leteckou společností (specifické podmínky) do Neapole., předpokládaný přílet v 18.40 ho-

din, po odbavení přesun do hotelu., ubytování, nocleh., 

2.den – středa 15.května 2019: pobyt v letovisku PIANO DI SORRENTO s ubytováním nedaleko od moře nebo 

celodenní výlet do NEAPOLE. Zde prohlídka města plného paláců, kostelů a klášterů. Zastavíme se u dómu, na Krá-

lovském náměstí, u brány Porta Capuana, u aragonských věží, u Královského paláce, na hradě Castel Capuano, u koste-

la San Giovanni či San Lorenzo Maggiore a San Gregorio Armeno, projdeme galerií Umberto I., což je obchodní pasáž, 
někdejší ohnisko vyznavačů módy. Zastavíme se před divadlem Tratro San Carlo atd. Navštívit můžete skvělé muzeum 

Muzeo Archeologico Nazionale či katakomby sv.Jannária... V podvečer návštěva bývalé rybářské čtvrti, dnes přístavu, 

Santa Lucia a čtvrti Quartieri Spagnoli, kde poznáte obraz typické Neapole, např. i s prádlem sušícím se nad hlavami 

chodců. Večer návrat do místa našeho ubytování, nocleh., 

3.den – čtvrtek 16.května 2019: pobyt v letovisku PIANO DI SORRENTO s ubytováním nedaleko od moře nebo 

celodenní výlet na OSTROV CAPRI (nutno ZAKOUPIT NEJPOZDĚJI DO 15.4.2019, cena výletu 1500.-Kč za-

hrnuje transfer do přístavu, lodní lístek včetně našeho mikrobusu a celodenní výlet po ostrově., doba plavby: 30 

minut, odplutí ze Sorrenta., V PŘÍPADĚ ZÁJMU O LODNÍ VÝLET DO MODRÉ JESKYNĚ /BLUE 

GROTTO/ JE CENA JÍZDENKY – 2-hodinová plavba 575.-Kč). Slunce tu svítí snad 365 dní v roce a ostrov je 

právem přirovnáván k rajské zahradě. V rámci návštěvy ostrova si prohlédneme hlavní město ostrova, tedy stejnojmen-

né Capri, sejdeme dramatickou cestou Via Krupp k Marině Piccola, navštívíme kartuziánský klášter Certosa di San 
Giacomo či Tiberiovu císařskou vilu Villa Jovis, kde Tiberius strávil poslední léta svého života. V průběhu dne zavítá-

me i do města Anacapri a hlavním bodem návštěvy ostrova Capri bude samozřejmě možnost výletu do slavné Modré 

jeskyně (Grotta Azurra). Večer návrat do  Piano di Sorrento a nocleh., 

4.den – pátek 17.května 2019: celodenní výlet podél AMALFISKÉHO POBŘEŽÍ V SALERNSKÉM ZÁLIVU 

(Costiera Amalfitana). Jedná se o nejkouzelnější a nejnavštěvovanější oblast Kampánie. V rámci dne navštívíme mj. 

AMALFI, honosící se půvabným dómem z 10.stol. Dnes je Amalfi neobyčejně populární. Nejkrásnější podívanou na 

pobřeží skýtá RAVELLO. Leží nad Amalfi a jeho prvořadou atrakcí jsou zahrady Villy Cimbrone a Villy Rufolo. Další 

zastávka bude v SALERNU, což je především velký, životem pulzující přístav. Odpoledne návštěva nejvýznamnějšího 

starořeckého naleziště PAESTUM. Zde si prohlédneme především tři mohutné, zachovalé dórské chrámy - baziliku 

neboli Héřin chrám, Neptunův chrám a chrám bohyně Ceres. V podvečer se pak vrátíme po klikatých silnicích podél 

pobřeží a ještě jednou se zastavíme v Amalfi... Večer návrat do Piano di Sorrento. Nocleh., 

5.den – sobota 18.května 2019: pobyt v letovisku PIANO DI SORRENTO s ubytováním nedaleko od moře nebo 
celodenní výlet na OSTROV ISCHIA (nutno ZAKOUPIT NEJPOZDĚJI DO 15.4.2019, cena výletu 1500.-Kč 

zahrnuje transfer do přístavu, lodní lístek včetně našeho mikrobusu a celodenní výlet po ostrově., doba plavby: 

75 minut, odplutí z Neapole). Ischia je největší ostrov v Neapolském zálivu s rekreačními středisky, termálními zřídly 

(možnost koupání), léčivými písky a levnými hotely. Navštívíme historickou část metropole Ischia Ponte či vesnici 

Sant´Angelo, jíž vévodí vyhaslá sopka Monte Epomeo. Z jejího vrcholu ve výšce 778 metrů se vám otevře fantastická 

podívaná na záliv a Neapol. V podvečer trajekt do Neapole a cesta zpět do místa našeho ubytování., nocleh., 

6.den – neděle 19.května 2019: pobyt v letovisku PIANO DI SORRENTO s ubytováním nedaleko od moře nebo 

celodenní výlet na VESUV, jehož erupce v roce 79 po Kristu doslova pohřbila město POMPEJE, jehož historický 

okrsek navštívíme hned po návratu ze sopky. V roce 1748 začaly vykopávky, které odkryly osídlení, v němž se zastavil 

čas. Spatříte zde neporušené budovy, často dekorované četnými malbami a plastikami, vydlážděné ulice a všude kolem 

na vás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. V rámci prohlídky (za vstupné) si určitě nenecháme ujít např. dům Vettiů, 
Faunův dům, larárium či třeba Modestovu pekárnu, kde archeologové našli zuhelnatělé bochníky chleba... Odpoledne 

návrat do Piano di Sorrenta, volno, možnost koupání a pobyt na pláži a nocleh., 

7.den – pondělí 20.května 2019: po snídani přejezd do NEAPOLE  a  zde volný   program, možnost nákupu suvenýrů, 

návštěva muzeí apod., cca v 16.00 hodin přesun na letiště a v 19.15 hodin  odlet s  nízkonákladovou společností přímým 

letem do Berlína na letiště Tegel. Přílet v 21.35 hodin a přesun mikrobusem zpět  do  Česka. Předpokládané příjezdy: do 

Teplic ve 2.00 hodiny po půlnoci, do České Lípy ve 3.00 hodiny ráno 21.5.2019.



 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 

CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ JSTE NAHLÁSILI PRO LETENKY! 
 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v rekreačním domě Al vicoletto, což je dům se sluneční terasou, který se 

nachází v Piano di Sorrento, 5 km od ostrova Li Galli. Rekreační dům má klimatizaci a bezplatné Wi-Fi. 

K dispozici je jídelní kout a kuchyň s myčkou nádobí a sporákem. Al vicoletto nabízí ručníky a ložní prádlo. 

Toto ubytování se nachází na jednom z nejlepších míst v destinaci Piano di Sorrento! Hosté jsou zde spokojeněj-

ší než v jiných ubytováních v této oblasti. 
Prázdninový dům  

Ložnice 1: 1 velká manželská postel Ložnice 2: 2 jednolůžkové postele Ložnice 3: 1 jednolůžková postel a 1 

velká manželská postel Ložnice 4: 1 velká manželská postel Ložnice 5: 2 jednolůžkové postele  

 

Stravování: 6x snídaně, které jsou součástí startovného. Zhruba obden bude možnost zakoupit potraviny 
v obchodě a každý den bude možnost občerstvení v průběhu dne v levnějších restauracích a bufetech po cestě. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v celé západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10% z účtu. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obslu-

hy. 

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

       jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že v jižní Itálii je často slunečné počasí a příjemné klima. Prudké sluneční záření však může 

být nebezpečné.  V květnu se průměrné DENNÍ teploty pohybují okolo 24 st.C. 

Teplota moře bývá kolem 22 st.C.  

 

      čas 
V Itálii je stejný čas jako u nás, a to včetně letního času. 
 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užívá-

te, nebo lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A ANI DOPORUČENÉ. 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označovaná €., mezinárodní symbol je EUR. Bankovky a cestovní šeky 

všech jiných hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou i na letiš-

tích. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurz:  1.-EUR = cca 26,10 Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve 

směnárnách. 

KAPESNÉ: Na stravu doporučujeme  cca 100.-€,  jízdenky na Capri a Ischii, stejně jako lodní výlet do Modré 

jeskyně, máte možnost zaplatit předem., vstupenky do Pompejí se prodávají na místě za 15.-€.  

Částku na suvenýry podle Vašeho uvážení.  
 

        nákupy, clo 
Ve větších městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-sobota 09.00-21.00 hodin. 

Ostatní obchody bývají otevřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin. 

Bezcelně mohou být do zemí Evropské unie dováženy i vyváženy  předměty osobní potřeby bez omezení (celní 

unie). 
 

     náboženství 
Hlavním náboženským vyznáním je samozřejmě křesťanství. Sídlem papežů pak Vatikán, samostatný stát uvnitř 

Říma.  Žádáme každého návštěvníka Itálie, aby tuto skutečnost respektoval a dodržoval zdejší  zvyky a tradice. 
 
 

https://www.booking.com/hotel/it/al-vicoletto-piano-di-sorrento.cs.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaDqIAQGYAQW4ARjIARTYAQHoAQH4AQuIAgGoAgS4AsmWl-UFwAIB;sid=578f8b0662c1164d63f4d0e47a9dd810#RD223433101


        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 
hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Nezapomeňte vzít i teplejší oděv pro případ chladnějších 

večerů a příp. nepromokavé oblečení pro případ deště!   
 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a 

lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 112.  
 

     doprava v Itálii, zavazadla do letadla 
    Přeprava v Itálii bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným autem pro 9 osob.  

Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm 

(max.váha 10kg) a k tomu kabelku nebo notebook o maximálních velikostech 40x20x25 cm (na palubu nesmíte 

mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!).  

Zavazadla k odbavení jsou za poplatek, nutno se přihlásit předem a co nejdřív (nejpozději do 5.května) 

Ceny: zavazadlo do 15 kg – 40.-€, zavazadlo do 20 kg – 60.-€ za všechny přelety. 

Děkujeme Vám. 
 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás, 

není třeba žádný adaptér.. 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Itálie do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 

20.30 hodin a od 08.30 do 13.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde přibližně 1 týden. Do adresy se 

doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Itálii:  

Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192 , tel.:+3906360957, fax: +39063244466  

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné, příp. povinné příplatky a fakultativní výlety na ostrovy Capri a Ischia a lodní 

výlet do Modré jeskyně, žádáme o platbu do 15.4.2019.  

Účet č. 084136-2028710214/0800, prosíme o zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

 

             Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 
 

 

 

 


