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EXKURZIA ZA VULKÁNMI STREDOMORIA 
(KAMPÁNIA - SICÍLIA  -  LIPARSKÉ OSTROVY) 

2. – 18. októbra 2015 
 (informácie o ubytovaní a cene na konci dokumentu ) 

 

PREDBEŽNÝ  PROGRAM: 
2.10. -   odchod z Bratislavy v popoludňajších hodinách (predpokladaný čas po 14:00) 

- nočný prejazd Rakúskom a Talianskom  
 

3.10.   -   Vezuv  - ranný príchod (cca 9:00) 
 -   Denný výstup na Vezuv   
 -   ubytovanie  v Pompejách  
 

4.10. –  celodenná prehliadka Pompejí a sopky Solfatara (Flegrejské Polia/ Pozzuoli) 
–  ubytovanie v Neapole 

 
5.10.    –  výlet na Capri (voliteľne), v prípade nezáujmu obhliadka Neapolu 

–  nočný presun na Sicíliu (prvý ranný trajekt) 
 

6.10. -  ranný príchod pod Etnu (cca 8:00) 
-  celodenný výstup na Etnu (pre tých, ktorým sa nechce šlapat, je tam aj lanovka) 

            -  ubytovanie  - kemp v blízkosti Etny 
 
7.10.    -  ráno odchod z kempu, prehliadka pobrežia Sicílie 
            -  prehliadka miest Sicílie: Catania, Taormina 
            -  presun do Milazza;  ubytovanie v Milazzi 
 
8.10.    -  trajekt z Milazza na Vulcano 
            -  ubytovanie v rezorte na Vulcane 
            -  krátke zoznámenie sa s ostrovom,  voľný program a oddych po dlhej ecste 
            
9. – 15. 10   
            -   program na jednotlivých ostrovoch súostrovia Liparské (Eolské) ostrovy: 
                štúdium jednotlivých fáz vulkanickej činnosti (od najstarších štruktúr až po súčasné  
                prejavy aktívneho vulkanizmu) na ostrove Vulcano ; výstup na Veľký kráter (Gran  
               Cratere di Vulcano); prehliadka pemzového a obsidiánového lomu na ostrove Lipari;  
               nočný výstup na vrchol Stromboli;  návšteva archeologických nálezísk na ostrovoch       
               Panarea (Punto Milazesse)  a Filicudi  (Capo Graziano) a návšteva najzápadnejšieho       
               a najdovokejšieho ostrova – Alicudi; ale aj ... kúpanie na Čiernej a Bielej pláži,      
               vyhrievanie sa v liečivom bahne a iný spoločenský život ☺ 
          *  presné poradie jednotlivých lokalít bude ovplyvňované priazňou mora, preto nie je  
               program vopred rozpísaný na dni 
               v prípade voľného času (a záujmu) možný výstup na  najvyšší vrchol Liparských    
               ostrovov – Monte Fossa delle Felci na ostrove Salina, alebo  len prehliadka ostrova                  
               z ktorého pochádza aj nápoj bohov - malvázia            
            -  ubytovanie po celý čas na Vulcane 
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16.10.   -  rozlúčka s Vulcanom  
             -  podvečer odchod na posledný trajekt do Milazza 
             -  nočná jazda do Ríma   
 
17.10.  -  ranný príchod do Ríma   

 -  celodenný voľný program – nákupy, historické pamiatky,... 
             -  podvečer odchod smer Bratislava 

 
18.10.  - okolo obeda príchod do Bratislavy  
 

 

Ubytovania na Vulcane: 
 -     ubytovanie v apartmánoch na ostrove Vulcano    
 -  každý apartmán je vybavený kuchynkou na varenie (na ostrove je niekoľko predajní  
       s potravinami, v ktorých je dostať všetko; ceny sú v priemere porovnateľné s našimi / 
       s výnimkou reštaurácií) 
 
Popis ostatných ubytovaní bude dodaný neskôr 

  

Cena 700,- € (členovia GK, KUG a SGS - 650,-€) exkurzie zahŕňa:  
- dopravu autobusom a všetky náklady s ňou súvisiace (tj. diaľničné poplatky, 

parkovné a usmievavý šofér) 
- preprava trajektom na Sicíliu + Vulcano a spať 
- ubytovanie v Pompejách,  Neapole, Nicolosi (Etna), Milazze a na Vulcane  

 

Termíny platieb: 
 
1. splátka: 200 EUR do 15. 02. 2015 
 
2. splátka: 250 / 300 EUR do 15. 05. 2015 
 
3. splátka: 200 EUR do 15. 08. 2015 
 
 

Cena exkurzie nezahŕňa: 
              -    cestovné poistenie 

- prepravu loďami na jednotlivé ostrovy z Vulcana  
- náklady na prípadné vstupy do múzeí a iných kultúrnych pamiatok (pripadá do 

úvahy najmä v Ríme a v Pompejách)  
- stravu počas pobytu 
- nápoje v chladiacom boxe autobusu 

  

Predpokladaná výška ďalších výdavkov spojených s exkurziou: 
 
výlety na jednotlivé ostrovy a výstup na Stromboli:            cca 140,- Eur 
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+ volitelne:   
Capri   (v závislosti od lodnej spoločnosti):              26,- Eur – 40,- Eur 
Salina:              cca 30,- Eur 
 
Vstupy (Pompeje, Vezuv, Solfatara):             cca  30,- Eur 
Lanovka na Etnu (ale tá väčšine snáď netreba):           cca 30,- Eur        
Iné vstupy – pamiatky v Ríme, príp. nejaké múzeá:        doplníme                                   
 
Vreckové na stravu, pitný režim a iné radovánky:        každý podľa svojho štandardu ☺ 

 


