
ROZPIS VÝLETŮ - KAMPÁNIE  

CAPRI  
(autobus + loď) Odjezd v ranních hodinách do přístavu v Sorrentu. 

Z přístavu plavba lodí (cca 30 min.) na ostrov Capri. Ostrov známý pod 
pojmem “Ráj lenošeni” a umělci z celého světa nejvíce navštěvovaný. 
Říká se, že zde pobývaly mořské panny “Sirény”, které svým zvukem 
přilákaly nespočet básníků a slavných osobností. Z přístavu Marina Grande 
vyjedeme lanovkou do centra Capri, odkud se dostaneme na slavné 
náměstíčko známé pod přezdívkou “světový salonek”, následuje 
prohlídka historické části ostrova a prohlídka zahrad císaře Augusta s 
nádherným panoramatickým výhledem na nejznámější útesy Faraglioni. 
Fakultativně prohlídka známé Azzurrové jeskyně a Anacapri. Odpoledne 
návrat do přístavu, plavba lodí do Sorrenta a večer návrat na ubytování. 
   

POMPEJE S VESUVEM (autobus). Celodenní výlet. 
Ráno odjezd autobusem do Pompejí, které jsou vzdálené 70 km od Paesta. 

Pompeje jsou městem, které bylo v roce 79 n.l. kompletně pohřbeno pod 
vrstvou lávy a popela, při erupci Vesuvu.  Na vlastní oči zde návštěvník  vidí 
mocnou sílu přírody. Románské město, které je jedním z nejznámějších 
archeologických areálů na světě. Prohlídka areálu je s místní 
průvodkyní s výkladem v českém jazyce.  Po prohlídce Pompejí, odjezd 
autobusem na Vesuv. Vulkán vzdálený 20 km od Pompejí. Autobusem 
vyjedeme do centrálního parkoviště, odkud půjdeme cca 30 min. chůzí až ke 
kráteru Vesuvu. Vesuv patří mezi nejznámější, ale zároveň nejnebezpečnější 
vulkány na světě. Tím, že se nachází v blízkosti Neapole, že jeho probuzení 
je velice jednoduché, ale především svou sužující historií, 

je sopkou, která je neustále středem pozornosti. Prohlídka Vesuvu je s průvodkyní s výkladem v českém 
jazyce.

AMALFSKÉ POBŘEŽÍ – AMALFI (autobus + loď). Celodenní výlet. 
Ráno odjezd autobusem směr Amalfské pobřeží, které je vzdálené od Paesta 
cca 60 km. 
Amalfské pobřeží nazývané “Divina Costiera” božské pobřeží. Příroda zde 
vytvořila fantastický a mimořádný sled okouzlujících krajin, jež lze slovy jen 
těžko vystihnout. Vápencové stěny, často s hlubokými vlysy sestupujícími 
strmě k moři s vesničkami sestupujícími podél těchto stěn až k rozkošným 
plážičkám. Domy se shromažďují v malých vesničkách a podobají se 
drahokamům zasazených do vápencové skály jako by z ní vyčnívaly. Jako 
ztělesnění přírodních krás a rozmanitosti bylo Amalfi zařazeno na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO! Jede se autobusem v 7:00 hod. do 
Salerna. Ze Salerna 45 minut poschoďovou výletní lodí se pluje podél pobřeží 
až do Amalfi. V Amlafi jsme cca 3 hodiny. Prohlídka centra Amalfi s ochutnávkou místních specialit. Při zpáteční cestě 
zastávka ve velkém obchodním centru v Salerně nebo Eboli. 

BUVOLÍ FARMA + ARCHEOLOGICKÝ AREÁL V PAESTU (autobus). 
Půldenní výlet. Odjezd autobusem do archeologické zóny v Paestu na 
prohlídku nejstaršího starořeckého naleziště na italské pevnině. Po 
prohlídce odjezd do blízké buvolí farmy. Nejznámější farma v Kampanii. 
Prohlídka specialního chovu buvolů, ochutnávka mozzarrely, výrobna 
jogurtů a pudinků, výrobna předmětů z buvolí kůže a na závěr prohlídka 
muzea ve farmě. Možnost ochutnání zmrzliny a cappuccina z buvolího 
mléka. Prohlídka farmy trvá cca 1,5 - 2 hodiny.   



LODNÍ VÝLET PŘI POBŘEŽÍ MARINA DI CAMEROTA S PROHLÍDKOU JESKYNÍ A KOUPÁNÍM (loď 3 hod.) 
Odplouvá se loďkou z přístavu v Marina di Camerota na prohlídku nejkrásnějších zátok, dosažitelných pouze lodí. 
Návštěva nejromantičtější zátoky Baia Infreschi a sedmi jeskyní, ve kterých je možnost koupaní. Navštíví se také 3 
jeskyně na pobřeží. 

LODNÍ VÝLET DO PALINURA A CELÉHO POBŘEŽÍ S PROHLÍDKOU 

JESKYNÍ A KOUPÁNÍM (loď 3-4 hod.) 
Odplouvá se z přístavu v Marina di Camerota na projížďku po 

nezapomenutelných zátokách a romantických zákoutí, které jsou podél pobřeží 
Palinura. Palinuro je v oblasti nejznámějším místem s největším výskytem 
jeskyní a nejbohatším podmořským životem. Prohlídka pěti nejoblíbenějších 
jeskyní s koupáním. Prohlídka Arco naturale (přírodního oblouku) a spousty 
přírodních útvarů, které se po staletí vytvořily. 

  

VÝLET DO STŘEDOVĚKÉHO MĚSTSTEČKA CAMEROTA (autobus). Výlet na 2 
hodiny. 
Městečko Camerota je vzdálené od letoviska Marina di Camerota 7 km. Tento 

oblíbený krátký výlet se jezdí k večeru. 

Camerota každého uchvátí svým středověkým historickým centrem plným 

krásných zákoutí a nádherných panoramatických výhledů na celý záliv. 
K vidění je nejen historické centrum, ale také 2 kostely  ze 14. a 16. století a  
zbytky Normanského hradu z 12 století.

MARATEA (autobus). Půldenní výlet. 
Ráno odjezd na poutní místo v regionu Basilikata, kde se nachází mramorová 
22 m vysoká socha Krista dnes 3 největší v Evropě. V nadmořské výšce 640 m 
na hoře San Biagio. Při výjezdu k poutnímu místu, kde je mimo jiné i basilika 
Svatého Biagia si lze vychutnat strhující panoramatické výhledy na městečko 
Maratea s přístavem a celý záliv Policastro. 
Po prohlídce poutního místa je zastávka v turistickém městečku Maratea. 
Výlet trvá cca 3,5 – 4 hodiny. 
  

LAMPARATA neboli NOČNÍ VÝLOV  
Jedinečná příležitost zúčastnit se starověké techniky lovu „pesce 
azzurra“ (modré ryby). Vyplouvá se mezi 20-21:00 z přístavu na širé moře, 
kde turisté  mají jedinečnou možnost pozorovat a objevovat tradice a kulturu 
námořní činnosti a ochutnat u upravené, čerstvě ulovené ryby. V  zátoce na 
jedné z nejznámějších pláží se ryby upravují a společně s těstovinami, vínem, 
melounem a vodou se podávají turistům. Návrat do letoviska po půlnoci. 



PARCO DELLE STELLE TRECCHINA – ZÁBAVNÝ PARK 

Ráno odjezd autobusem cca. 75 km od Marina di Camerota směr Basilicata.  

Parco delle Stelle se nachází v obci Monte Serra Pollino ve výšce 1030 m 
nad mořem v obci Trecchina. Zde si dá vychutnat neobyčejné naturalistické 
panorama, které umožní obdivovat z horní části Tyrhénského pobřeží Maratea 

a Kalábrie. Hlavní atrakcí je BIG BANG, velká houpačka s 8 sedadly, která 
díky otočnému ramenu 18 m vede k dosažení vzrušujících výšek. Park nabízí 
takovou zábavu, která je vhodná i pro nejmenší, se třemi dlouhými 

skluzavkami o délce asi 40 m. Pro milovníky sportů v přírodě nabízí park letový 
prostor pro paragliding, 4 km dlouhou sjezdovou trať a 6 km jezdeckou stezku 
PEGASO, která ji spojuje s sjezdovou trasou. Je k dispozici takzvaná MLÉČNÁ 

DRÁHA (VIA LATTEA), což znamená bobová dráha:  

  

KASKÁDY CAPELLI DI VENERE (VENUŠINY VLASY) + MORIGERATI 

Výlet autobusem od rána do odpoledních hodin cca. 50km od Marina di 
Camerota. Jede se první na prohlídku nádherného vodopádu, který se 
jmenuje „ vlasy Venuše (capelli di Venere) „ a  který vychází z vod řeky Rio 
Bussentino, přítoku řeky Bussento. Pár metrů od nás vodopády vytvářejí hru 
světel, lomů a záblesků s vodou, mechem a párou. Podívaná je opravdu 
jedinečná a okouzlí. Po prohlídce se jede autobusem do městečka Morigerati, 
který spadá pod WWF. Účelem Oázy je především ochrana biologické 
rozmanitosti území a snaha o zachování krajiny i přírodních hodnot. 
Je zde přírodní stezka cca. 3 km dlouhá a oblast vybavená pro turisty, kteří 
chtějí vidět jeskyně. 

MORIGERATI OASI WWF 

Kaňon pokrytý bujnou vegetací k návštěvě podél cesty, která se vine z 
historického centra podél potoka s prameny, vodopády, starodávným 
mlýnem až do jeskyně, kde jsme svědky obnovy Bussento krasové řeky. Tato 
oblast se rozkládá na 607 ha v národním parku Cilento a Vallo di Diano a je 
také na světovém seznamu geoparků. Oáza Morigerati je známá pro svůj 
příslušný krasový jev. 

  

  




