
Sicílie & Liparské ostrovy 
 

8. - 22. 9. 2021 
 

 

Předběžný program: 
 

1. den:  Odjezd z centrálního parkoviště ČZU u koleje A  - sraz 14:00. Noční přesun do Itálie. 

2. den:  Příjezd do Itálie. Odpoledne Pompeje - návštěva antických vykopávek –individuální 
prohlídka. Kemp v Pompejích.  

3. den:  Dopoledne NP Vesuv - výstup ke kráteru, odborný program. Odpoledne -  volný program. 
Noční přesun na Sicílii. 

4. den:  Krasový kaňon Pantálica s antickými nekropolemi a zajímavou středomořskou vegetací 
(přírodní rezervace) – odborný program. Navečer přesun do Catanie, kemp. 

5. den:  NP Etna: výstup na nejvyšší činnou sopku Evropy – Etnu (3 340 m) - sopečné jevy, sukcese 
(celodenní odborný program). Navečer návrat do kempu. 

6. den:  Catanie: univerzita, odborný program - přírodní rezervace v okolí města (makchie, sopečné 
jeskyně). Odpoledne přesun do San Vito Lo Capo, kemp. 

7. den:  Přírodní rezervace Lo Zingaro: celodenní odborný program – středomořské makchie. Kemp 
v San Vito Lo Capo. 

8. den:  Trapani: dopolední odborný program - návštěva salin Saline di Trapani. Odpoledne přesun 
přes Palermo do Cefalú, kemp. 

9. den:  Přírodní park Madonie: Monte San Salvatore (1912 m) – celodenní program, horské 
biotopy, zbytková populace endemické jedle nebrodské (záchranný program). Kemp 
v Cefalú. 

10. den:  Přírodní park Madonie: Croce dei Monticelli (1650 m), odborný program - horské lesy, 
krasové plošiny. Kemp v Cefalú. 

11. den:  Liparské ostrovy: ráno přesun do Millaza, trajektem na ostrov Vulcano – celodenní 
program (výstup ke kráteru, sirné jezero). Navečer lodí na ostrov Lipary, kemp. 

12. den:  Liparské ostrovy: celodenní program - lodní výlet na ostrovy Panarea (dnes již vyhaslá 
sopka) a Stromboli (jediná permanentně činná sopka v Evropě, erupce každých cca 20 
minut, výstup ke kráteru s místními průvodci), noční návrat na ostrov Lipari, kemp. 

13. den:  Liparské ostrovy: ostrov Lipari - celodenní program (hory z pemzy, doly na obsidián). Noční 
přesun trajektem do Neapole. 

14. den:  NP Circeo: mořské pobřeží, písečné duny, tvrdolisté lesy. Navečer odjezd do ČR.  

15. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách. 

Celkem: 5600 km 

  

 

     


