
Exkurze 2017 – Sardinie jih 
 

1. Výlet do středu ostrova za poznáním historie a tradic Sardinie  
 

Exkurze do oblasti Barumini v regionu 

Marmilla vás seznámí s počátky 

sardské civilizace. 

 

Nuraghy Su Nuraxi jsou od roku 1997 

považovány za důležitou památku 

UNESCA, patří rozhodně k 

nejvýznamějším archeologickým 

lokalitám na Sardinii. Představují 

unikátní megalitickou stavbu z 12. 

století p. n. l. Komplex se skládá z 

centrální věže, kterou obklopuje hradba 

tvořená ze čtyř věží a tu chrání dalších 

sedm. Kolem se rozprostírá vesnice 

tvořená církevními stavbami, konferenčními místnostmi a pozůstatky domů. 

 

Po prohlídce Su Nuraxi se zastavíme v místním agroturismu, kde proběhne oběd a budete mít možnost 

ochutnat sardské lokální produkty (selátko, sýry, víno atd. – přesné menu na vyžádání). Je možné, že 

bude k dispozici i Casu Marzu (sýr s červy). 

 

Podle chuti a času můžeme v odpoledních hodinách navštívit náhorní plošinu Giara, kde žijí divocí 

koně ve volné přírodě. 

 

Doba trvání exkurze: 9 hodin.    Cena:   

Den exkurze:       Čas odjezdu: upřesní delegát 

 

2. Hlavní město Cagliari  
 

Poznejte s námi součastnost i minulost  

hlavního města Sardinie. Po snídani pro Vás 

přijedeme a vydáme se na cestu do Cagliari. 

Prohlídka historického centra potrvá asi 1,5 

hodiny. Navštívíme Torre dell’Elefante, 

Bastione San Remy, katedrálu Santa Maria, 

palác Viceregio, Torre San Pancrazio. Další 

hodina bude sloužit k samostatné prohlídce 

města v části Marina. Následně se 

přesuneme k Basilice Bonaria. V 

odpoledních hodinách se pojedeme podívat 

na růžové plameňáky, kteří žijí na 

přilehlých solných jezerech. Exkurze 

zakončíme úžasným výhledem z kopce 

Monte Urpinu.  
 

Doba trvání exkurze: 6 hodin.    Cena:   

Den exkurze:       Čas odjezdu: upřesní delegát 



3. Trekking na horu Sella del Diavolo + lodní výlet 

Ranní několikahodiný trakking na horu Sella 

del Diavolo Vám umožní navštívit přírodní 

perlu zálivu Golfo degli Angeli, kousek od 

Cagliari. Na poloostrově se nachází velké 

množství přírodních i archeologických krás 

např. zbytky fénického chrámu, impozantní 

římské cisterny, španělské věže a pevnosti 

z 2. světové války. Celou horu obklopuje 

křišťálově čisté moře. 

Po skončení výšlapu se přesuneme do 

přístavu, kde se nalodíme na motorovou loď 

a vychutnáme si tuto část ostrova z moře. 

K dispozici bude bohaté občerstvení, kánoe i 

šnorchly. 

Doba trvání exkurze: 8 hodin  Cena:   

Den exkurze:      Čas odjezdu: upřesní delegát 

 

 

 


