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                                             RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář   
                                              Zlatnická 7, Praha 1,  t/fax 235 310 114,  739 356 390 
                                              www.toulkyevropou.cz    kolektivy@toulkyevropou.cz 

Studijní zájezd Asociace interiérových architektů ČR  
SICÍLIE - toulky za architekturou a historií největšího ostrova Středomoří  
Termín: pátek 16. – pondělí 26. září 2022 / 11 denní 
Program: 
1.-2. den / pá-so / 16.-17.9.:  
odjezd z Prahy dopoledne, transfer přes Bavorsko, obě Tyrolska, Toskánsko, 1.550 km = cca 21 hodin  
NEAPOL (UNESCO), celodenní prohlídka: 
- pro individuální zájemce vlakem návštěva archeologického areálu POMPEI (UNESCO) 
Poznámka: je nutné přijet k odplutí trajektu včas – odplouvá ve 20:00 hodin!  
- noční trajekt na Sicílii, 2-4lůžkové kajuty za stejnou cenu 
 
 

3. den / ne / 18.9.:  
PALERMO – ranní vylodění, cesta po severním pobřeží s Jaromírovými postřehy na památky / výběr: 
* Bagheria – kartuziánský klášter, barokní vily, např. Villa Palagonia (obdivoval ji již Goethe) 
* Soluntum, zřícenina fénického města 
* Trabia, velký hrad u moře s cimbuřím 
* Términi Imerese, lázně, římský akvadukt 
* Buonfornello a Himéra, zřícenina dórského chrámu 
* Gibilmanna s kapucínským klášterem 
 
 
 

CEFALÚ (UNESCO), rybářský přístav s historickým centrem a 
normanskou katedrálou – prohlídka, a dále  
* Brolo, věž hradu za mysem Orlando  
* mys Tindari, zřícenina města a chrám černé Madony 
 
 

Messina, ubytování se snídaní ve 4* hotelu Capo Peloro stejného 
resortu na samotné východní špici Sicíle, cesta cca 250 km 
https://www.capopelorohotel.it, mapa: 
https://goo.gl/maps/fWdpxdXSFmed7QCy5,   
Poznámka: 4* hotel v relativně levnější oblasti; nabídky na 
ubytování z Millaza – trajektového východiska na Lipari, se 
ukázaly být cenově někde jinde; možná autobusová večerní 
zastávka první nebo druhý večer v Messině na večeři 
 
 

4. den / po / 19.9.: Liparské ostrovy (UNESCO) – fakultativně / příplatek 1.000 Kč, trajektem na 
ostrov VULCANO, celodenní výlet s možností koupání / individuální okružní plavby okolo ostrova, 
výšlapu ke Velkému kráteru (pokud nebude zrovna soptit   apod., cesta cca 100 km  
Messina, ubytování se snídaní na stejném místě  
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5. den / út / 20.9.:  po snídani via MESSINA, krátká zastávka, obnovené památky po zemětřesení v 
roce 1908 – nejsilnější v dějinách Evropy, hrad na okraji města a dále na jih podél východního 
pobřeží, cestou: 
* Scaletta Zanclea, hrad knížat Ruffo  
* Forza d’Angrò, městečko na bidýlku 
* Capo Sant´Alessio s hradem 
 
 

TAORMINA, visuté město s řeckým divadlem (Teatro Greco), středověkými zajímavostmi a unikátním 
výhledem na Etnu prohlídka, a dále: 
* Naxos, první řecká kolonie na Sicílii, Parco Archeologico 
* cesta po východním úpatí největší evropské aktivní sopky Etny (UNESCO) 
* Acireale, městečko s termálními lázněmi a barokními památkami 
* ostrovy Kyklopů, žil zde Polyfémus, Odysseovo zajetí 
 
 

Catania, ubytování se snídaní ve 3* Art Hotelu Santuzza v dochozí vzdálenosti do centra, 
https://santuzzahotel.it,  mapa: https://goo.gl/maps/Lcj7dMUwMxZVdsWr7 
večerní město – barokní památky, hrad Fridricha II., cesta cca 150 km 
 
 

6. den / st / 21.9.: po snídani cesta via SIRACUSA (UNESCO), rozsáhlý archeologický areál Velkého 
Řecka – chrám, divadlo, kamenolom, Dionýsovo ucho, příp. skalní Necropole Pantalica, bazilika 
Madonna delle Lacrime, středověké a barokní městečko na opevněném poloostrově a dále barokní 
města v údolí Val di Noto (některé v UNESCO):  
* Noto, Módica (barokní kostely), Ragusa (barokní katedrála a další kostely), Cómiso (barokní 
kupolové kostely), Vittoria (barokní a klasicistní stavby) - zastávky podle času 
-  250 km, cesta vnitrozemím pomalé silnice, předpokládáme pozdější příjezd na ubytování!     
nocleh s večeří a snídaní v Piazza Armerina, 3*Hotel Villa Romana  
www.hotel-villaromana.it, mapa:  https://goo.gl/maps/Qn6o7YJ3r2cASkGz9      
 
 

7. den / čt / 22.9.: Piazza Armerina, venkovská usedlost / římská vila s unikátními mozaikami, 
zahradou a lázněmi (UNESCO) - prohlídka, a dále  
* Enna, středověké město s výhledem na Etnu a stavbami z období Mussoliniho 
* Caltanissetta, městečko se zříceninami středověkého hradu a barokní katedrálou 
 

AGRIGENTO (UNESCO), archeologický areál s částečně dochovanými antickými chrámy, cesta 100 km 
- nocleh s večeří v Agrigentu, 4* hotel Dei Pini  v Porto Empedocle / Agrigento,  
http://www.hoteldeipini.eu, mapa: https://goo.gl/maps/T9FcEgUXzD758ke28 
 

8. den / pá / 23.9.: odjezd via Selinunte, cestou 
* Siculiana, kostel, hrad a prehistorická nekropole 
* Sciacca, kostel, hrad, prehistorická nekropole   
SELINUNTE, jeden z největších archeologických areálů na Sicílii, zbytky řeckých chrámů 
rekonstruovaný Héřin chrám, cestou: 
* Castelvetrano, město se zajímavými renesančními kostely a norman. kostelem Nejsvětější Trojice: 
* cesta po pobřeží: Rocche di Cusa, Mazara del Vallo, Marsala, Trapani, Erice 
SEGESTA, archeologický areál se zříceninami antického chrámu, večerní Palermo, cesta 250 km        
- nocleh se snídaní v Palermu, hotel 38 Aira    
 https://www.hotelmodernopa.com, mapa: https://goo.gl/maps/dj4bWPnvPB5C7vRy8     
 
 

9. den / so / 24.9.: PALERMO (UNESCO), majestátnost zdejších paláců (Královský s Cappella Palatina, 
katedrály, Kapucínské katakomby, MONREALE (UNESCO), normanská architektura - katedrála 
s mozaikami… večerní Palermo, cca 50 km               
- večerní nalodění na trajekt a noční cesta do Neapole        
 
 

10.-11. den  / ne-po / 25.-26.9.: ranní vylodění v Neapoli, transfer přes Itálii / 1.550 km!!   
- návrat do Prahy v pondělí brzy ráno 
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*Cena  22.500 Kč / při 25 platících divácích 
 20.500 Kč / při 30 platících divácích 
 19.000 Kč / při 35 platících divácích zahrnuje: 
- dopravu autokarem po celou dobu cesty / s rezervou téměř 5.000 km!  
- 6x ubytování na 5 místech, 6x snídaně, 2x večeře   
- trajekt Neapol – Palermo / Neapol ve 2-4 lůžkových vnitřních kajutách (bude noc), sprcha a WC 
- vedoucí zájezdu a průvodce (Míla Čejka), odborný kunsthistorický výklad (Jaromír Adamec), 
technický průvodce, přírodní a italské reálie (Mirek Hrdlička)  
- pojištění CK proti úpadku, viz http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
- tištěný průvodce (Míla Čejka), sladké pokušení na trase (Mirek Hrdlička). 
 

Nad rámec - za příplatek: 
- Liparské ostrovy: celodenní výlet na ostrov Vulcano / 1.000 Kč splatný při doplatku  
- 2x párky, teplé a studené nápoje vč. vína, slivovice, bechera a spol. 
- cestovní pojištění: zahrnuje kromě léčebných výloh (bývá součástí platební karty) pojištění na 
storno, viz http://www.toulkyevropou.cz/pojisteni_b.php / 400 Kč 
 

Zdarma: tradičně přátelská atmosféra, vlídné zacházení, kouzlo průvodců a empatie českých řidičů 
Bohouše / Míry z rodinné firmy Budos-Bus Budyně nad Ohří, http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php. 
 
 

Poznámka: předložený program má maximalistické ambice, ne vše se pravděpodobně podaří, tradiční 
účastníci jsou seznámeni s atmosférou a průběhem cesty. 
*Vzhledem ke krátkému termínu potvrzení rezervace kajut na trajektu Neapol – Palermo / zpět a 
zjištění vašeho reálného zájmu o cestu, žádáme zájemce o zaslání vyplněné cestovní smlouvy se 
zálohou 6.000 Kč do 31.12.2021. Doplatek budeme vybírat až k 30.6.2022, cena podle skutečného 
počtu přihlášených účastníků k tomuto datu. Děkujeme za pochopení.   
 
 

Orientační vstupné: Taormina 6 €, Vulcano, sirné jezírko 2 € a kráter 3 €, Palermo katakomby 2 €, 
Monreale: křížová chodba 6 €, terasy 1,5 €, pokladnice 1,5 €, Syrakusy: archeologický park 8 €, 
katakomby 4 €, Cefalú hradby 3,5 €, Selinunte 6 €, Agrigento 8 €, Segesta 6 € + 1,5 € místní autobus k 
divadlu. 


