SEVEROSLOVENSKÁ POBOČKA SLOVENSKEJ GEOGRAFICKEJ SPOLOČNOSTI pri SAV
v spolupráci s
KATEDROU GEOGRAFIE PEDAGOGICKEJ FAKULTY KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
a cestovnou kanceláriou JUHÁSZ
organizuje pre svojich členov, učiteľov geografie všetkých typov škôl, študentov ale i pre ďalších záujemcov o cestovanie

ZAHRANIČNÚ EXPEDÍCIU

KORZIKA 2012
10 dní v pôvabnej divočine Stredozemného mora
na najkrajšom ostrove, ktorý berie dych
miniatúrnom „kontinente“ neopakovateľných kontrastov

10.06.2012 – 19.06.2012 (10 dní)
KORZIKA – OSTROV KRÁSY

Korzika si svoj antický názov plným právom zaslúži. Táto pôvabná „divočina“ v Stredozemnom mori je skôr
malým kontinentom, než veľkým ostrovom. O vrtkej rybke sa tu hovorí, že by dokázala ostrov oboplávať za noc, o
holubici, že by ho preletela za hodinu. Ale o cudzincovi sa hovorí, že by tento krásny ostrov nepoznal ani za sto
rokov. Gréci, ktorí poznali množstvo úchvatných ostrovov, ho nazvali Kalliste – najkrajší. Krása Korziky, štvrtého
najväčšieho ostrova Stredozemného mora, zelenej krajiny porastenej bukmi, borovicami, gaštanmi a olivami,
dodáva inšpiráciu a zároveň berie dych. So svojimi 8 680 km² predstavuje akýsi miniatúrny kontinent, vzdiale ný
niekoľko hodín jazdy trajektom od Marseille, ale len 40 minút od Sardínie, s hustými, pestrými a voňajúcimi lesmi
s rovinatou stepou, vinicami a pasienkami pre kozy, učupenými horskými dedinkami a vežiakmi na sídliskách na
okrajoch malých veľkomiest Ajaccia a Bastie, kde dodnes v mestských kameňoch prežíva duch vidieka. Korzika
je ostrovom neopakovateľných kontrastov a svojou krásou patrí už medzi turistickú klasiku.

1.deň NEDEĽA 10.6.2011

Odchod z Ružomberka v dopoludňajších
hodinách cez Rakúsko, so zastávkou vo
Viedni, nočný prejazd do Talianska so
zastavením sa pri nočnej šikmej veži v Pise.

2.deň PONDELOK 11.6.2011
Trajekt Livorno – Bastia, 4-hodinová
plavba trajektom, plavba s výhľadmi na
Elbu. Presun z Bastie do oblasti Porto –
Vecchia a Ajaccio, ubytovanie, večera.

3. deň UTOROK 12.6. 2011

Zájazd do Bonifacia s výhľadmi na
Sperone, Sardíniu, pre záujemcov nezabudnuteľná plavba k Ile Cavallo a morskej
jaskyni zálivmi vápencových pobrežných
skalísk (nie je v cene – cca 15,- EUR).

4. deň STREDA 13.6.2011

Corte – prehliadka starobylého vnútrozemského mesta

s univerzitou, potom prehliadka kaňonu Georges de la Restonica v národnom parku s turistikou,
výjazd na miesto Vizzavona – výhľady na Monte d´Oro a centrálny korzický masív s alternatívou
pohodového popoludnia na jednej z mnohých krásnych Korzických pláží.

5. deň ŠTVRTOK 14.6.2011

Kaskády de Polischellu. Náročnejšia, veľmi
známa turistika s plávaním cez 12 jazierok
kaskád pod nádherným pohorím Bavella.

6. deň PIATOK 15.6.2011
Prehliadka starého Sartene - „najkorzickejšieho“ mesta a bývalého sídla mafie, cestou
vyhliadka na skaly Roccapina, prehliadka
pamiatok hlavného mesta Ajaccio, prejazd
hrebeňa cez typické korzické sídla St. Luciu
a Zonzu okolo priehrady Ospedale.
Sartene

Ajaccio

7. deň SOBOTA 16.6.2011
Výjazd na priehradu Ospedale, prechádzka
ku známemu „Cikajúcemu kohútiku“ . vodopád Piscia di Gallo, turistika v oblasti Bavelly.

8. deň NEDEĽA 17.6.2011

Bavella

Turistika v oblasti Bavella, individuálna
možnosť pobytu na plážach Pezza Cardo pri
kempe, podvečer nákupy v meste pre cestu
naspäť.

9. a 10. deň PONDELOK – UTOROK 18. 06. – 19. 06. 2011
Ranný prejazd do Bastie, prehliadka prístavného mesta a posledné nákupy, trajekt do Livorna –
Taliansko, prejazd na Slovensko, príchod v popoludňajších/večerných hodinách.

CENA EXKURZIE: 589,- EUR
(V cene exkurzie je zahrnuté: DPH, autobusová doprava luxusným klimatizovaným autobusom, úhrada trajektov
Livorno-Bastia-Livorno, všetky fakultatívne výlety okrem výletu loďou na Cavallo (cca 15,-EUR), 7 x ubytovanie

v 3-4 lôžkových bungalovoch, 7 x polpenzia (raňajky+večera) v expedičnej kuchyni, zabezpečenie programu,
sprievodca cestovnej kancelárie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí a expedičné tričko.)

KONTAKTNÁ OSOBA A INFORMÁCIE:

PaedDr. Michal KOVAČIC, PhD.
Katedra geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
e-mail: michal.kovacic@ku.sk,
mobil: 00421-905-137 177, 00421-907-825 479
Všetkým prihláseným účastníkom budú poskytnuté ďalšie doplňujúce informácie o všetkých
náležitostiach súvisiacich s úspešným zvládnutím expedície.
Palombaggia

TERMÍN PRIHLÁSENIA:
do 31. mája. 2012

