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Sardinie a Liparské ostrovy (Aiolské / Eolské ostrovy)
Tentokrát se vydáme poznávat krásy ostrovů Středozemního moře. Termín: 11.9.-27.9.2020. J
e nutné se co nejdříve přihlásit a poslat zálohu.

Misi pro nás připravuje cestovní agentura Cicala. Protože se musí letenky na Sardinii objednat
do konce roku, prosím, abyste co nejdříve vyplnili tuto přihlášku, kterou odešlete na agenturu a
hned prosím uhraďte zálohu a oni s vámi pak uzavřou vlastní cestovní smlouvu, info@cicala.c
z
a v kopii na
mne:
demu
za@seznam.cz.
Potřebujeme vědět počet zájemců o letenky, zatím pro leteckou dopravu upřednostňujeme
účastníky, kteří nemohou dlouho sedět nebo mají nějaké problémy. Na autobusovou dopravu
nás musí být min. 25 a cca 10-15 pro leteckou. Při autobus. dopravě budeme při poloviční cestě
nocovat v Itálii a pak jedeme dál autobusem a také se přepravujeme cca 5 hodin trajektem na
Sardinii a to bude příjemná změna. Ubytování bude v apartmánech 4 a 6. Vždy bude ubytování
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po 2 +2 a kuchyňka. Nebo 3 ložnice á 2 a kuchyňka. Jídlo objednávat zatím nebudeme, protože
cena je cca 25 eur a v blízkosti naší rezidence je mnoho pizzerií ad. a tam cena je 5-8 eur. V
Itálii je večeře ze 3 chodů a proto je cena tak drahá a protože máme kuchyňky, tak snídaně
nebudou problém a příp. večeře také ne.

U zálohy prosím vyplňte, zda jste schopni zaplatit zálohu do 20.12.2019, u letecké je to nutné a
u autobusové, pokud byste nemohli uhradit zálohu, tak uhraďte alespoň 1.000 kč a napište tam,
že ji uhradíte nejpozději do 20.1. 2020. U dalších záloh prosím dodržujte termíny a doplatek
vám bude napsán dle skutečné ceny podle počtu přihlášených účastníků.

Program:
11.9.2020 odjezd autobusem z Prahy, příjezd někam v Itálii, kde bude přenocování cca v půli
cesty

12.9.2020 odjezd do Livorna, kde bude přejezd trajektem do přístavu Olbia, busem přesun z
přístavu do ubytovacího zařízení v resd BAIA DE BAHAS
https://www.cicala.cz/zajezdy/italie/sardegna/golfo-di-marinella/baia-de-bahas-apartments-reso
rt-140.html

12.9. - 19.9.2020 na 7 nocí pobyt v resd BAIA DE BAHAS, Sardinie. V místě individuální
program (s česky hovořícím delegátem) a 3 výlety: 1.výlet Olbia a Porto Cervo a Santa Teresa
di Gallura, 2.výlet Tempio Pausania a Costa Paradiso, 3. večerní výlet do Alghera cena
zahrnuje přesuny vlastním autobusem dopravou do jednotlivých výše požadovaných míst.
19.9.2020 odjezd na trajekt Olbia – Civitavecchia a přejezd busem na Sicílii (klienti s leteckou
dopravou se přesunou na letadlo a mají přesun letecky
19.9.2020 příjezd do MIlazza, odkud je zajištěný trajekt na ostrov Vulcano a dále do
ubytovacího zařízení v resd VULCANO BLU
https://www.cicala.cz/zajezdy/italie/sicilia/ostrov-vulcano-liparske-ostrovy/residence-vulcano-bl
u-149.html
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19.9. - 26.9.2020 na 7 nocí pobyt v resd VULCANO BLU. V místě zajištěný (cena zahrnuje) 2
výlety (s česky hovořícím delegátem) 1.výlet lodí na (ostrov Salina a ostrov Lipari, kde
navštívíte Lipari-Monte Gallina a Lipari - Collo Pirrera), 2.výlet lodí na ostrov Stromboli a
Panarea, cena nezahrnuje další možné výlety a přesuny místní dopravou do dalších možných
míst v okolí. Dále je tedy v místě individuální program (s česky hovořícím delegátem), sirné
jezírko, či jiné výlety lodí
26.9.2020 2020 odjezd do přístavu Vulcano, trajekt do přístavu Milazzo, odtud pak busem do
střední či severní Itálie, kde je přenocování 26.9.-27.9.

27.9.2020 v ranních hodinách odjezd busem do Prahy

1. Cena
cena s leteckou dopravou
celková cena na osobu činí 39.990,- Kč při 25 osobách
celková cena na osobu činí 37.990,- Kč při 35 osobách
cena za zájezd s autobusovou dopravou
kompletní celková cena na osobu činí 29.890,- Kč při 25 osobách
kompletní celková cena na osobu činí 26.990,- Kč při 35 osobách

2. Platba
Na číslo účtu 478425833 / 0300
Variabilní symbol 22624
Do zprávy pro příjemce uvést jméno osob/y, za které/ou platíte
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1. záloha 10.000,- Kč do 20.12.2019 pro klienty s leteckou dopravou
nebo
1. záloha 7.000,- Kč do 20.12.2019 pro klienty s autobusovou dopravou
splatnost 1. zálohy do 20.12.2019

2. záloha 10.000,- Kč do 15.3.2020 shodně pro oba typy dopravy

3. doplatek do 1.8.2020 shodně pro oba typy dopravy dle počtu přihláš.účastníků

3. Strava
Na místě je možné si dokoupit večeře v blízké restauraci / pizzerii v cenách od 6-12 € / 1 jídlo,
místo doporučí delegátka. Takže se nevyplatí si zakoupit večeři předem tříchodovou za 590,Kč na osobu. Doporučujeme tedy zakoupení případné stravy v místě

4. Přenocování na cestě autobusem
Na cestě tam i zpět je přenocování v místě, které bude dohodnuto s paní Noskovou.

5. cena zahrnuje
(pro autobusovou dopravu): autobusovou dopravu Praha – Sardegna (Olbia) - dále do Sicilia
(Milazzo) a zpět do Prahy. Všechny poplatky související s autobusovou dopravou, trajekt
Livorno – Olbia a zpět Olbia – Civitavecchia, pobyt v apartmanech velikosti TRILO 4, s
možností rozšíření na TRILO 6, ubytování v bytech s kompletně zařízenou kuchyňskou linkou,
plynovým nebo elektrickým sporákem, lednicí, vlastním sociálním zařízením na každý byt,
všechny spotřeby, ložní a koupelnové prádlo, 1.výlet lodí na (ostrov Salina a ostrov Lipari, kde
navštívíte Lipari-Monte Gallina a Lipari - Collo Pirrera), 2.výlet lodí na ostrov Stromboli a
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Panarea, na Sardinii 1.výlet Olbia a Porto Cervo a Santa Teresa di Gallura, 2.výlet Tempio
Pausania a Costa Paradiso, 3. večerní výlet do Alghera, služby česky hovořícího delegáta po
celou dobu pobytu, pojištění CK dle zákona 159
(pro leteckou dopravu): leteckou dopravu Praha – Sardegna (Olbia), po týdnu letecká
doprava Sardegna (Olbia) přes Řím Sicilia (Catania) dále leteckou dopravu Sicilia (Catania) –
Praha, letecké poplatky a taxy platné v den objednávky (případné navýšení nebo snížení
leteckých tax je doúčtováno 30 dní před odletem, od kdy už se letecké poplatky nemění),
odbavené zavazadlo – viz níže, transfer z letiště do místa pobytu, pobyt v apartmanech velikosti
TRILO 4, s možností rozšíření na TRILO 6, ubytování v bytech s kompletně zařízenou
kuchyňskou linkou, plynovým nebo elektrickým sporákem, lednicí, vlastním sociálním zařízením
na každý byt, všechny spotřeby, ložní a koupelnové prádlo, 1.výlet lodí na (ostrov Salina a
ostrov Lipari, kde navštívíte Lipari-Monte Gallina a Lipari - Collo Pirrera), 2.výlet lodí na ostrov
Stromboli a Panarea, na Sardinii 1.výlet Olbia a Porto Cervo a Santa Teresa di Gallura, 2.výlet
Tempio Pausania a Costa Paradiso, 3. večerní výlet do Alghera, pojištění CK dle zákona 159

6. cena nezahrnuje
(pro autobusovou dopravu): turistická taxa v místě pobytu (obvykle cena cca 1 € / noc),
stravu (možno dokoupit v resd Vulcano – v místě případně zajistí delegátka), pojištění cestovní
(komplet zdravotní, úraz, odpovědnost, zavazadla a storno lze dokoupit za 568,- Kč), povinný
poplatek splatný v místě v resd BAIA DE BAHAS ve výši 28 € na osobu a celý pobyt, kauci na
pobyt ve výši 100 € / byt
cena nezahrnuje (pro leteckou dopravu): turistická taxa v místě pobytu (obvykle cena cca 1 €
/ noc), stravu (možno dokoupit v resd Vulcano – v místě případně zajistí delegátka), pojištění
cestovní (komplet zdravotní, úraz, odpovědnost, zavazadla a storno lze dokoupit za 568,- Kč),
povinný poplatek splatný v místě v resd BAIA DE BAHAS ve výši 28 € na osobu a celý pobyt,
kauci na pobyt ve výši 100 € / byt

7. Podmínky pro skupinu dopravující se letadlem:
• nevratný depozit ve výši 30% ceny musí být uhrazen do 5 dní od vytvoření závazné
rezervace.
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Za každé zrušené místo od závazné rezervace do 12 týdnů před odletem bude účtován storno
poplatek ve výši 30% RT ceny (za každé zrušené místo). Storno poplatek se aplikuje od
okamžiku závazného potvrzení objednávky a to i v případě neuhrazení platby depozita.

• nevratný depozit ve výši 100% ceny musí být uhrazen do 12 týdnů před odletem.

Za každé zrušené místo 12 týdnů před odletem a méně bude účtován storno poplatek ve výši
100% RT ceny (za každé zrušené místo).

• doplatek do 100% RT ceny, případné storno poplatky a YQ + letištní taxy musí být uhrazeny
do 21 dní před odletem. Za každé zrušené místo 21 dní před odletem a méně bude účtován
storno poplatek ve výši 100% RT ceny (za každé zrušené místo).
Jména cestujících je možné měnit do 14 dní před odletem. V době kratší než 14 dní až 7 dní
před odletem je tato změna zpoplatněna částkou 2.000,- Kč a v době kratší než je 7 dní před
odletem Nelze měnit jméno cestujícího.
Cena letenky Praha – Sardegna (Olbia) a zpět Sicilia (Catania) – Praha zahrnuje odbavené
zavazadlo - jeden kus do 23 kg na osobu (žádný z rozměrů nesmí být větší než 150 cm a
součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm) a příruční zavazadlo do 8 kg na cestujícího
o maximálních rozměrech 56x45x25 cm (avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně
115 cm).

8. doba jízdy autobusem
doba jízdy Praha Livorno (odkud pojede trajekt) je cca 16 hodin. Budeme stavět u Lago di
Garda, takže cesta se rozdělí na cca 9 hodin (Praha –Lago di Garda a 7 hodin (Lago di Garda –
přistav Livorno

doba jízdy Sicílie – Firenze -Řím (v této oblasti bude přenocování) cca 12-15 hodin

doba jízdy Firenze -Řím – Praha cca 14-16 hodin a běžné přestávky cca po 3 hod. jízdy
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trajekt na Sardinii dělá něco okolo 5-6 hodin, ale to už je i s možnými procházkami po palubě,
restaurace atd.

9. Přihlášky
Přihláška ke stažení: Prihlaska na zajezd Liparske ostrovy a Sardinie 2020.pdf (přihlášku lze
vyplnit přímo v pdf)

Vyplněné přihlášky posílejte na email: info@cicala.cz a kopii na email demuza@seznam
.cz
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