
  ISCHIA – TERMÁLNÍ RÁJ (vlakem)   
19.5.  - 27.5.2018   8990 Kč
29.9. -  7.10.2018   8990 Kč

 Organizovaná akce pro železničáře vlakem. Jízdenky FIP: ÖBB a FS + průkaz FIP (zajištuje si každý sám)

Bazén hotelu San Nicola (nahoře), bazén v Posejdonových zahradách (dole)



PROGRAM – změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena.
1. den Odjezd vlakem z Prahy do Vídně. Noční přejezd do Itálie.
2. den Přejezd vlakem z Říma do Neapole a plavba trajektem na ostrov Ischia. Transfer z přístavu do hotelu. 

Ubytování ve 3* hotelu San Nicola. Relax v termálních hotelových bazénech. 

Bazény 3* hotelu San Nicola



3.den  Návštěva hlavního města ostrova ISCHIA, prohlídka Aragonského hradu. Odpoledne relax.

4. den Půldenní okružní cesta autobusem kolem ostrova s výkladem a se zastávkami. Odpoledne relax.



5. den Doprava k termálnímu parku POSEJDONOVY ZAHRADY - celodenní návšteva největšího 
termálního parku. 20 různě teplých termálních bazénů. Nutná koupací čepice.    



6.den    VOLNÝ DEN. Individuální program –možnosti: individuálně místním  busem do SANT ANGELA,  nejkrásnější
městečko na ostrově, možnost návštěvy termálního parku Tropical na krásném panoramatickém místě. 

7.den   VOLNÝ DEN. Individuální program –možnosti: 
• Relax v termálech Afroditiny a Apollonovy zahrady v Sant Angelu (vstupné) 
• Výstup na bývalou sopku Monte Epomeo. Úžasné výhledy! 
• Sestup k zátoce Sorgeto (zde vyvěrají termální prameny do moře)
• Návštěva nádherné botanické zahrady La Mortella nebo velmi zajímavé Kaktusové zahrady (vstupné)

8. den Transfer z hotelu do přístavu. Trajektem do Neapole, dále vlakem do Říma. Noční přejezd. 
9. den Přestup ve Vídni, odpolední příjezd vlakem do Prahy.

LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz www.libusetravel.cz
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Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova

zátoka Sorgeto Výstup na Monte Epomeo - nejvyšší hora ostrova

Afroditiny a Apollonovy zahrady - termály

Tropical - termály
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ISCHIA – TERMÁLNÍ RÁJ (vlakem)   

19.5.  - 27.5.2018   8990 Kč   
29.9. -  7.10.2018   8990 Kč     

Organizovaná akce vlakem pro české a slovenské železničáře a jejich rodinné příslušníky.
Jízdenky FIP: ÖBB a FS + průkaz FIP (zajištuje si každý sám)

CENA je na osobu a zahrnuje: 
• 6x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji  3* hotelu San Nicola
• 6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z několika menu)
• venkovní termální bazén  u hotelu
• vnitřní hotelový termální bazén 
• bus na Ischii při příjezdu a odjezdu (přístav – hotel - přístav)
• informační materiály o ostrově Ischia

• 3 výlety po ostrově Ischia 
s místní českou delegátkou:
1. Okružní cesta kolem ostrova s českým výkladem a zastávkami na zajímavých místech ostrova
2. Výlet do hlavního města Ischia Ponte, prohlídka Aragonského hradu s českým výkladem 
s vedocím skupiny:
3. Doprava k termálnímu parku Posejdovovy zahrady 

V ceně výletů nejsou vstupy.

Povinné příplatky k jízdence FIP - nutno uvést při objednávání: 
LEHÁTKA na noční vlaky z Vídně do Říma a zpět. Cena v jednom směru na osobu: T6 (990 Kč); T4 (1290 Kč).
Nebo LŮŽKA T3 (3 osoby stejného pohlaví nebo miniskupinka tří osob) cena v jednom směru na osobu 1550 Kč

Nebo LŮŽKA DOUBLE (2 osoby v kupé). Cena v jednom směru na osobu 1990 Kč
             Nebo MÍSTENKY, cena v jednom směru na osobu 450 Kč.  

Nepovinné příplatky nutno uvést při objednávání – doporučujeme:
• Zájemcům zajistíme místenky Praha – Vídeň, případně zpět. Cena v jednom směru 100 Kč. 
• CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNION zahrnuje i případné storno z důvodu onemocnění, cena 324 Kč/osoba

Cena nezahrnuje: 
vlaková jízdenka (železničáři jízdenka FIP: ÖBB, FS a průkaz FIP) . 

vstupenky, cestovní pojištění, místní pobytová taxa

Slovenští železničáři se k nám mohou připojit ve Vídni.
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3* HOTEL SAN NICOLA

Hotel  se  nachází  v  krásné  a  klidné
zóně  u  městečka  Panza,  v  zeleni
vlastní  botanické  zahrady  plné
olivovníků,  pínií  a  palem,  z  hotelové
zahrady  se  dají  obdivovat  i  krásné
západy  slunce.  Hotel  se  nachází  jen
pár  minut  autobusem  od  písečné
pláže Citara a Poseidonových zadrad,
nedaleko  zálivu  Sorgeto  s  teplými
termálními prameny v moři a od Sant
Angela  –  nádherné  přímořské
městečko,  kde  je  příjemné  se
procházet  mezi  charakteristickými
obchůdky  a  vychutnat  si  jedinečnou
atmosféru,  navstívit  termální  park

Tropical.  Vzdálenost od  termálního zálivu Sorgeto 1,1, Km, od centra městečka Panza cca 300 m.  Pokoje: hotel má
celkem  65  pokojů  vybavených  středomořským  stylem,  s  klimatizací,  vlastním   příslušenstvím,  telefonem,  fénem,
balkonem nebo terasou.

Stravování: snídaně formou švédského stolu, večeře servírovaná výběr z několika menu (zeleninový bufet,  předkrm,
hlavní jídlo, sladká tečka: ovoce nebo dezert). Nápoje nejsou v ceně.

Služby: WIFI zdarma ve společenských prostorách, 2 termální bazény z nichž jeden je venkovní a jeden vnitřní. Venkovní
termální bazén je obklopen prostornou vybavenou terasou kolem bazénu. Vnitřní bazén se nachází v tropické zahradě,
má 4 hydromasážní trysky, turecká lázeń a umožňuje příjemnou léčivou a relaxační koupel i v tom horším počasí. Oba
bazény mají kontrovovanou teplotu termální vody, která se pohybuje od 27 °C do 36 °C.


