
 
„„MMůůžžeettee  ssii  vvzzíítt  cceellýý  vveessmmíírr,,  

                    ppookkuudd  jjáá  ssii  bbuudduu  mmooccii  nneecchhaatt  IIttáálliiii..““  
                                                                            - GIUSEPPE VERDI 

 

 
Sicílie, ležící přímo v srdci Středozemního moře, je ostrov odlišný od 

Evropy, kterou pozná většina cestovatelů. Nezadržitelné invaze stře-

domořských civilizací zanechaly na ostrově svoji pečeť… Starověcí 

Řekové po sobě zanechali chrámy a divadla, Římané mosty a akva-

dukty, Saracéni mešity a Normani kostely a věže. Nedbalá vláda Severoevro-

panů na Sicílii inspirovala Sicilany k tomu, aby vzali zákon do svých vlastních 

rukou. Odtud úspěch jedné z nejtrvanlivějších institucí Itálie – mafie. Zemět-

řesení a erupce největší evropské činné sopky Etny jsou stejnou měrou niči-

vé…  
 
 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                    

       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 DOVOLENÁ U MOŘE 
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16.-23.září 2021 

 

 

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

 

 



sraz účastníků  a místo odletu 

ve čtvrtek 16.září 2021 v 10.30 hodin na Letišti Václava Havla v Praze v Terminálu 2 u stánku ČSA 
 

podrobný program akce 
 

       1.den – čtvrtek 16.září 2021: odbavení na letišti a ve 12.20 hodin odlet letadlem společnosti RYANAIR (níz-

konákladová společnost) přímým letem do Trapani na Sicílii., přílet ve 14.40 hodin (doba letu 2:20 h)., po příletu 

odbavení na letišti Ciampino a vyzvednutí aut, poté přesun do přístavu v městečku TRAPANI, kde se na chvíli 

zastavíme. Poté cca 90-ti minutový přejezd do Sciaccy, kde máme zajištěno ubytování v apartmánech., po ubytování 
odpočinek a volno, nocleh.,  

     2.den – pátek 17.září 2021:  dopoledne prohlídka městečka SCIACCA, které bylo založeno již v antickém 

období a v němž se nacházejí věhlasné přímořské lázně 

s termálními prameny. Obdivovat budeme i středověké hradby či 

terasovité náměstí Piazza Angelo Scandaliato. Kromě prohlídky 

města využijeme čas na nákup potravin a pobyt na pláži., odpoled-

ne volný program v místě ubytování., 

     3.den – sobota 18.září 2021:  v tento den přejezd do hlavního 

města ostrova, do PALERMA. V rámci návštěvy vás čeká pro-

cházka okolo nejvýznamnějších dominant, mezi které se určitě řadí 

katedrála, jenž vznikla za Normanů na konci 12.století. Naproti 
chrámu pak stojí Palazzo Arcivescovile z 15.stol. a v blízkosti ulice 

Vittorio Emanuele pak barokní brána Porta Nuova. Nalevo od ní se 

nachází normanský královský palác – Palazzo dei Normanni. Pů-

vodně na tomto místě stála arabská stavba z 9.stol., ale ta byla ve 

12.stol přestavěna normanskými králi. V Palermu vám nabídneme 

ale také náměstíčko Quattro Canti a na něm tedy čtyři fontány 

s motivy ročních dob., zastavíte se před radnicí a před několika dalšími pamětihodnostmi., v podvečer cesta do ne-

dalekého MONREALE, kde stojí už od 12.stol. klášter a chrám s antickými sloupy, mozaikami s biblickými výje-

vy, s náhrobky normanských  králů i s jedinečnou románskou křížovou chodbou. Večer návrat do Sciaccy, nocleh., 

    4.den – neděle 19.září 2021: celodenní možnost pobytu na pláži v blízkosti našich apartmánů., pozdě odpoled-

ne se vydáme do nedaleké vesnice CALTABELLOTTA. Tahle 

zapadlá horská vesnička na jihu Sicílie leží stranou hlavních cest 
a málokterý turista sem zabloudí. Pokud hledáte klid a chcete 

nasát atmosféru pravého sicilského života, určitě neváhejte a 

vyjeďte serpentinami do výšky 900 metrů. Celá vesnice je do-

slova nalepena na skalnatém útesu, uličky jsou úzké a odevšad 

se vám budou otevírat daleké výhledy na pobřeží i vysoké hory. 

Okolí je ideální na procházky při západu slunce, jen musíte být 

opatrní a nezřítit se z hrany některého z útesů (viz 

www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/deset-nejhezcich-mist-

sicilie.A151014_125303_kolem-sveta_tom) 

    5.den – pondělí 20.září 2021: možnost pobytu na pláži 

v blízkosti našich apartmánů nebo celodenní výlet do 
AGRIGENTA, kde nabídneme vycházku do antického areálu. 

Zde navštívíte mj. chrám Dia olympského (Tempio di Giove 

Olimpico), jeden z největších chrámů v řeckém světě. V Údolí 

chrámů shlédnete také dórský chrám bohyně Héry/Junony (Tempio di Giunone Lacinia), dórský chrám Dioskurů 

(Tempio della Concordia) a chrám zasvěcený Héraklovi/Herkulovi (Tempio di Ercole). Po příjemném čase stráve-

ném mezi starými chrámy přejedeme k sicilskému útesu SCALA DEI TURCHI, připomínajícím Antarktidu. 

V překladu tento název zní Schodiště Turků a už z dálky evokuje lokality typické pro jižní, potažmo severní pól. 

Tento zářivě bílý přírodní útvar je nevšední skalní formací a má tvar i funkci nepravidelného schodiště. Zastavíme 

se také na jedné z nejhezčích pláží na Sicílii – na pláži TORRE SALSA. V podvečer návrat do místa ubytování a 

nocleh., 

   6.den – úterý 21.září 2021: možnost pobytu na pláži., v podvečer přejezd auty do městečka SCIACCA., večer-

ní pobyt ve středověkém městě., pozdě večer návrat do místa ubytování a nocleh., 
   7.den – středa 22.září 2021: poslední volný den v přímořském prostředí., možnost pobytu na pláži., nocleh., 

   8.den – čtvrtek 23.září 2021: dopoledne zastávka u starého řeckého chrámu a divadla v SEGESTĚ, výjezd do 

středověkého městečka ERICE, balancujícího na skále nad Trapani. Procházka po tomto nevšedně položeném  

městečku a přejezd do Trapani. V 15.05 hodin odlet letadla společnosti Ryanair do Prahy, přílet v 17.20 h. 
 

 

 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 23.prosince 2021 nebo platnou ID kartu 

(občanský průkaz). Vezměte ten cestovní doklad, který jste uvedli pro nákup letenek a pro registraci vstupu do Itá-

lie.  

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování máme zajištěno na jednom místě poblíž města Sciacca, a to ve 2-ložnicových apartmánech s plně vyba-

venou  kuchyňkou včetně ledničky a nádobí, se sociálním zařízením a s obývacím pokojem s televizí. Každá ložnice 

je určena pro 2 osoby, v apartmánech max. 4 osoby. Apartmány Makauda Beach nabízí také gril, bezplatné wifi a 

sluneční terasu. 

Apartmány se nachází na jižním pobřeží Sicílie cca 1,5 hodiny jízdy z letiště v Trapani a téměř na pláži., 

Strava není předem zajištěna., možnost využítí plně vybavených kuchyní přímo v apartmánu., nákupy 

v potravinových obchodech budou možné minimálně obden. 

Všude lze ve městech, na venkově a u čerpacích stanic najít restaurace nebo levné bufety. 

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé Říma nakupují balenou vodu v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši kolem 10% z účtované částky.  

Také za jinde poskytnuté služby bývá zvykem v Itálii dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

Pro cestu je možné pouze jedno palubní zavazadlo o rozměrech 55x40x20 cm a max. váha zavazadla může být 10 

kg. Můžete mít ještě druhé palubní zavazadlo (kabelku, notebook apod.) o maximálních rozměrech 40x20x25 cm. 

V zavazadlech nesmíte mít vzhledem k bezpečnostní kontrole na letišti tekutiny v množství větším než 100 ml. a 

žádné ostré předměty (nožíky, nůžky apod.) 

 

doprava ze Cvikova, Nového Boru a z České Lípy do Prahy a zpět  

Máte-li zájem o dopravu na Letiště Václava Havla do Prahy a zpět, přihlaste se do 10.9.2021. Dle počtu zájemců 
bude cena dopravy 300.- až 400.-Kč (nafta + parkovné přímo na letišti u terminálu). Odjezd ze Cvikova v 8.00 ho-

din, z Nového Boru v 8.15 hodin a z České Lípy v 8.30 hodin. Návraty do stejných míst po cestě s odjezdem z Prahy 

ihned po příletu a odbavení. 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být okolo 25 st.C  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte prošlé očkování 

proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které bude zahr-

novat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostateč-
né zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský předpis na ně. Očkování není povinné ani doporučené. 

- Možnost připojištění: které zahrnuje také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včet-

ně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve 

výši max. 10000.- Kč s 20-ti % spoluúčastí a max. 10000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Říma domů vč. letenek, i 

zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění stojí 378.-Kč (u osob starších 70 let 757.- Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit 

do 10.září 2021! 

Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 

 

  

čas 

Po celou dobu platí v Itálii stejný čas jako u nás.  

 

jazyk 

V Itálii je úřední řečí italština, ale většina obyvatel mluví také anglicky. 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a dlouhé 

rukávy při návštěvě chrámů a kostelů. Při balení svého oblečení přibalte větrovky, mikiny.  

 

 
 



 

 

 

 bezpečnost 

Choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupo-

zorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je všude vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin 

denně.  

Tísňové volání – tel.: 112. Stejné telefonní číslo platí i pro První pomoc. 

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Všude by měly fungovat stejné zástrč-

ky do zásuvek jako u nás, adaptéry nejsou třeba. 

 

měna, doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou Itálie je euro (€). Bankovky a cestovní šeky jiných hlavních světových měn lze směnit 

v kterékoli bance či směnárně. Současné kurzy:  1.-€ = cca 26.- Kč.  

Banky jsou otevřeny v pracovních dnech vesměs 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin, v sobotu a v neděli jsou zavřeny. 

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou součástí startovného, a které doporučujeme zakoupit (Agrigento, Segesta, 

Monreale): cca 30.-€  

Na příp. výlet lodí na Egedské ostrovy: cca 40.-€ 

Na stravu cca 150.-€ (strava je podstatně dražší než u nás) nebo levnější variantou je nákup potravin v marketech a 
vlastní vaření v apartmánech. 

Doporučená celková výměna: 200,-€. 

Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy suvenýrů apod.  

Všude jsou ovšem také bankomaty pro běžné platební a kreditní karty, stejně tak většina obchodů a zařízení přijímá 

karty Mastercard a Visa. 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají klasický standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové markety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-19.00 s polední přestávkou, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Clo se na naší cestu po Evropské unii nevztahuje. 

 

náboženství                          

Hlavním náboženským vyznáním je samozřejmě křesťanství.  

Sídlem papežů pak Vatikán, samostatný stát uvnitř Říma.   
Žádáme každého návštěvníka, aby tuto skutečnost respektoval a dodržoval zdejší  zvyky a tradice. 

 

adresář 

Velvyslanectví ČR v zahraničí: 

Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192  tel.:+39063609571, fax: +39063244466  
 

 

doplatek startovného 

Doplatek startovného na akci a povinný příplatek „Priority“ pro zpáteční cestu, prosím, zaplaťte do 31.8.2021 po 

domluvě v hotovosti. Děkuji za vyřízení. 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci            

S OVýTem DOVOLENÁ U MOŘE - SICÍLIE 

a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

Jarda, telefony: +420702444925 a +420799525142 

 

 


