
ISCHIA  -  TERMALNÍ  RÁJ 
10-denní pobytový zájezd s vlakovou dopravou 

 

Klidný, neuvěřitelně zelený ostrov s blahodárnými účinky pro tělo i duši, nádherná příroda, termální prameny, 

celoročně teplé moře,  pohostinní obyvatelé, skvělé víno... 

ISCHIA. Nevelký ostrov vulkanického původu poblíž Neapole je velice oblíbený díky svému podnebí, léčivým 

pramenům, termálním procedurám a úchvatným přírodním krásám. Na ostrově najdete lesy, příjemné 

písčité pláže, stinné ovocné sady i vinice. Není tu roční období, kdy by něco nekvetlo, mnoho stromů má zelené 

listy po celý rok.  

TERMÁLNÍ PRAMENY A PARKY. Na ostrově vyvěrá více než 100 pramenů. Pozůstatky vulkanické aktivity 

jsou stále k vidění: termální voda, fumaroly, přírodní parní lázně, sauny a termální parky. Nejkrásnější z 

termálních  parků  Poseidonovy zahrady u romantického zálivu Vám nabízí 22 termálních bazénů (od 20°C 

do 40°C), přírodní saunu vytesanou do skály, sluneční terasy, olympijský bazén, s mořskou vodou,  krásnou 

soukromou pláž a mnoho mnoho dalšího. Neméně pěkné jsou i termální parky Afroditiny zahrady, Castiglione 

Terme nebo Negombo, umístěný na přenádherné pláži.  

BOTANICKÉ ZAHRADY. Ischia je věčně zelený ostrov a má samozřejmě i  řadu botanických zahrad, nenechte 

si ujít zahradu La Mortella. Více než 185 druhů rostlin z celého světa včetně vzácných tropických rostlin Vám 

připraví nádhernou podívanou!  

ARAGONSKÝ HRAD, VULKÁN EPOMEO. Chloubou a dominantou Ischie je fotogenický Aragonský hrad na 

malém skalnatém ostrůvku, kam se jistě při svém pobytu vydáte. Doporučujeme také vystoupat až na nejvyšší bod 

ostrova – bývalou sopku Epomeo, odkud se Vám naskytnou úžasné panoramatické výhledy až na Vesuv či ostrovy 

Capri a Procida. 

PROGRAM 

1. den: Polední odjezd vlakem z Prahy do Rakouska. Noční vlak do Itálie (místenky). 

2. den: Příjezd na pobřeží, lodí na ostrov Ischia. Ubytování. Večeře. 

3. - 8. den: Pobyt u moře (polopenze). Ubytování je v kvalitním hotelu s vlastními bazény (2-lůžkové pokoje). 

Na místě zvýhodněné vstupenky do termálních parků a možnosti výletů, např. půldenní okruh ostrovem, výlet 

na ostrov Capri, výstup na Mont Epomeo . . . 

9. den: Snídaně. Lodí na pevninu, vlakem Řím (několik hodin volna),vlakem do Rakouska, noční přejezd 

(místenky). 

10. den: Odpolední příjezd 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje (sprcha/WC, telefon, klimatizace, topení, TV/SAT) některé s balkonem nebo 

terasou s výhledem. Služby a vybavení: venkovní i vnitřní termální bazén zdarma, SPA služby) , restaurace. Jedná 

se o kvalitní oblíbený hotel Castiglione Village***, který má krásný výhled, Moře i termály nedaleko, stejně tak i 

město. 
 

Termín:  19.9. - 28.9. 2014   Cena: 8.500 Kč    
Sleva :  pro členy ZO OSŽ Ml.Boleslav  500 Kč 
  pro účastníky předchozích zájezdů 500 Kč 
Slevy lze slučovat!!! 
Příspěvek na rekreaci zaměstnavatelů je možný. 

 
 

ZAHRNUJE: 7x ubytování v hotelu, 7x polopenze, 2x místenky, transfer z přístavu do hotelu a zpět, služby 

českého delegáta na místě. 

NEZAHRNUJE: vlaková jízdenka, pojištění léčebných výloh a pojištění proti stornu, trajekty a hromadná 

doprava.  

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY: lehátko Vídeň – Řím 700 Kč, lehátko Řím – Vídeň 700 Kč, pojištění 

léčebných výloh a pojištění proti stornu – na požádání zajistíme naše se slevou 50% 

Jízdenky FIP: ÖBB, FS.  

Pro neželezničáře možno zajistit dopravu až na místo a zpět autobusem – cena 3.800 Kč. 

 

 

Objednávky do 15.5.2014, závazně se složením zálohy 

4.500 Kč – přijímá Linda Lišková, 737247701.   


