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

                                                                                                                                                                              

 

 

          
Ve svém cestopisu Moře a Sardinie D.H.Lawrence napsal, že na Sardinii „se za-

stavil čas a dějiny“. Čas tu skutečně plyne pomalu a nadále tu přetrvávají tradice staré 

Evropy – dědictví vpádu Féničanů, Kartáginců, Římanů, Arabů, Byzantinců, Savojanů a 

Italů…                                                                                                                     

           Tyto tradice ožívají zejména na mnoha zdejších slavnostech, z nichž některé jsou 

čistě křesťanské, jiné mají pohanské kořeny.                                                                                    

            Zvláštnímu  zájmu se těší pravěké komplexy nuraghů – hrady,  vesnice, chrámy a 

hrobky, roztroušené po krajině.    

            Ostrov charakterizuje ve vnitrozemí zvlněná vysočina, kterou  pokrývá  macchie 

– porost  tvořený myrtou, planým tymiánem, opunciemi a ožankami, a pobřeží s  lákavým, 

křišťálově čistým mořem,  odlehlými zátokami, nekonečnými písečnými plážemi a jesky-

němi.  
 

 
   

 

 

 

 

 

 

       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 - 

SARDINIE 

       

9.-17.října 2022 

 
 



S OVýTem DOVOLENÁ U MORE - SARDINIE 
 

 

sraz účastníků , odjezd a odlet  
v neděli 9.října 2022 v 8.30 hodin ze Cvikova, v 8.45 hodin ze Sloupu v Čechách a v 10.00 hodin z České Lípy. 

Cesta mikrobusem na letiště Schwechat ve Vídni a v 17.50 hodin odlet z vídeňského letiště přímým letem letec-

ké společnosti Ryanair do Cagliari. 

 
 

podrobný program akce 
 

   1.den – neděle 9.10.2022: po příletu do Cagliari (v 19.50 hodin., doba letu: 2:00 hodiny)., po odbavení cesta 

do místa ubytování v Costa Rei., cca ve 23.00 hodin ubytování a nocleh., 
   2.den – pondělí 10.10.2022: celodenní pobyt na jedné z nejhezčích pláží na Sardinii, na pláži COSTA REI.,  

nocleh., 

   3.den – úterý 11.10.2022: po noclehu výlet na další z nejhezčích pláží 

ostrova, na PLÁŽ RISO, která se nachází na jihovýchodním cípu Sar-

dinie u městečka VILLASIMIUS, a na které vám ke karibskému pocitu 

bude scházet tak možná jen žraločí ploutev na obzoru. V podvečer ná-

vrat do Costa Rei, volný program a nocleh., 

   4.den – středa 12.10.2022: naším mikrobusem se vypravíme na vý-

chodní pobřeží ostrova. Z ARBATAXU se pak vydáme po stopách 

turistické železnice "Linee turistiche", která je v současné době 

v rekonstrukci a pouze o víkendech jezdí vlaky na některých úsecích. 

V průběhu dne tak budeme kopírovat její úseky z Arbataxu do Gaira a 
Mandasu. Vy, budete-li mít zájem, se můžete tímto vlakem vydat ze 

stanice Lanusei do Gaira (doba jízdy 2h 27 min., jízdné 15.-€). Jedná 

se o zážitek, který nelze na Sardinii vynechat. Železnice zde protíná nádherné horské oblasti Sardinie včetně 

nejvyššího pohoří MONTI DEL GENNARGENTU. V podvečer návrat do Costa Rei., nocleh., 

   5.den – čtvrtek 13.10.2022: v tento den navštívíme překrásná místa, která nabízí ostrov 

SANT´ANTIOCO. Není ostrovem v pravém slova smyslu, neboť 

je spojený se Sardinií asi tři kilometry dlouhou šíjí, kterou vybudo-

vali Kartaginci. Leží na jihozápadním cípu Sardinie a připomíná 

bohem zapomenutou krajinu. Celý den se budeme pohybovat po 

Sant´Antioco, projedeme ho křížem krážem a zcela jistě zbyde čas 

i na pobyt na zdejších plážích., v podvečer návrat do Costa Rei., 
večer volný program a nocleh., 

   6.den – pátek 14.10.2022: přejedeme do hlavního města ostrova 

– do CAGLIARI.  Pobývali tu postupně Féničané, Kartáginci i 

Římané. Z římského období se dochoval do skály vyhloubený 

amfiteátr. Nejlepší důkazy o rané historii města vám podá Citta-

della dei Musei. Kromě archeologického muzea tu najdeme také 

Pinacotecu (obrazárnu). Velkolepá Bastione San Remy skýtá 

úchvatný výhled na město a okolní krajinu. Románský dóm obdržel ve 20.století nový kabát. 

   7.den – sobota 15.10.2022: dnes je naplánovaný volný den na pláži v COSTA REI. Pokud byste nechtěli 

zůstat jen tak na zdejší pláži, nabízíme možnost celodenního výletu: 

návrat do hor ve vnitrozemí ostrova. Dojedeme k lanovce 

v Separadorgiu, odkud se v případě zájmu vydáme pěšky k vrcholu 
PUNTA LA MARMORA. Lanovka bohužel již několik let je 

mimo provoz, a tak pěšky vystoupáme cca 4 km s převýšením více 

než 500 metrů. Ve výšce 1833 metrů nad mořem budeme na nej-

vyšším vrcholu Sardinie. Poté sejdeme stejnou cestou k našemu 

mikrobusu, kterým se dopravíme okruhem přes Nurri zpátky do 

Costa Rei, nocleh., 

   8.den – neděle 16.10.2022: několik hodin ještě můžete strávit na 

pláži COSTA REI nebo nakupovat suvenýry v tomto středisku. 

Cca v 17.00 hodin odjezd na letiště v Cagliari, odbavení a ve 20.15 

hodin odlet ze Sardinie letadlem společnosti Ryanair do Vídně. 

Předpokládaný přílet do Vídně ve 22.15 hodin (doba letu: 2:00 hodiny). Po odbavení odjezd a noční přejezd do 
Česka., 

   9.den – pondělí 17.10.2022:  předpokládané návraty do České Lípy, Sloupu v Čechách a do Cvikova cca do 

5.00 hodin ráno. 

 

 

 



DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 16.ledna 2023 nebo platnou ID kartu 

(občanský průkaz)  

 

                                                                   ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno apartmánech, které mají vždy dvě ložnice, koupelnu, toaletu, klimatizaci, 
kuchyňku s varnou deskou, ledničkou, grilem, jídelním stolem.. Obývací pokoj s pohovkou a televizi se satelit-

ními programy. Každý apartmán má balkón. Nachází se cca 500 metrů od pláže Costa Rei. 

DOPORUČUJEME VZÍT Z DOMOVA POVLEČENÍ A RUČNÍK! V místě pouze za poplatek 25.-eur/os. 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O POVLEČENÍ, PŘIHLASTE SE NEJPOZDĚJI DO 25.ZÁŘÍ 2022! 

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 v Itálii nakupují balenou vodu v obchodech.  

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

Za služby bývá zvykem ve Francii dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

Vzhledem k přeletům s nízkonákladovou leteckou společností 

RYANAIR je na palubu povoleno pouze malé zavazadlo 

40x20x25 cm. Za poplatek (povinný příplatek „Priority“, který 

je splatný s doplatkem) je možné vzít na palubu ještě druhé 

větší zavazadlo o rozměrech 55x40x20 cm a o váze max. 10 kg. 

 

doprava na Sardinii 

Na cestě se budeme pohybovat 9-ti místným pohodlným mikro-

busem.  

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být okolo 20 st.C  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

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

kování proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které 

bude zahrnovat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

 

čas 

Po celou dobu platí všude stejný čas jako u nás.  

 

jazyk 

V Itálii je úřední řečí samozřejmě italština, ale většina obyvatel 

bude mluvit i anglicky. 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetic-

kých tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy při 

návštěvě chrámů a kostelů. Při balení svého oblečení přibalte 

větrovky, na pěší výšlapy i pohodlné boty, trička, sluneční brýle, 

pláštěnku, krátké kalhoty, povlečení na postel atd.  

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve skupinách, nezachá-

zejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidně-
nými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně 

šperky, fotoaparáty apod. Policie je všude vstřícná a lze ji 

kontaktovat 24 hodin denně. Tísňové volání – tel.: 112. 

Stejná telefonní čísla platí i pro První pomoc. 

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – stří-

davý proud 50Hz. Všude by měly fungovat stejné zástrčky 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. Sou-

časné kurzy:  1.-€ = cca 26,50 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 dopo-

ručujeme zakoupit: cca 50.-€  

Na stravu doporučujeme  cca 200.-€ (strava je podstatně dražší než u 

nás). 

Doporučená celková výměna: 250,-€. 

Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy.  

Všude jsou ovšem také bankomaty pro běžné platební a kreditní karty, 

stejně tak většina obchodů a zařízení ve všech navštívených zemích 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 sobo-

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

 

náboženství                          

Hlavním náboženským vyznáním je samozřejmě křesťanství.  
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  
 

 

Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci            

S OVýTem DOVOLENÁ U MOŘE - SARDINIE 

a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

Jarda, telefony: +420702444925 a +420 


