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WŁOCHY / SARDYNIA

zwiedzanie i wypoczynek

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1

31.05 – 11.06

2 900

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, przeprawy promowe, 2 noclegi
na promie w kabinach 2, 3, 4 os. wewnętrznych, 7 noclegów na
Sardynii, 1 nocleg tranzytowy w Tarvisio, 10 śniadań, 9 obiadokolacji,
napoje do obiadokolacji w trakcie pobytu na Sardynii (woda, soki,
wino, piwo), serwis plażowy w trakcie pobytu na Sardynii, opiekę
pilota / przewodnika, składkę na TFG, ubezpieczenie KL i NNW.
CENA NIE OBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów realizacji programu (bilety wstępu, rejs
na La Maddalena, Sardyńska Uczta, zestawy Tour Guide, opłaty
za usługi lokalnych przewodników) – ok. 100 €/ os., wycieczek
fakultatywnych: do Bonifaccio na Korsyce. Cena ok. 80 €/ os., do
Wąwozu Su Gorropu. Cena ok. 70 €/ os.
INfORMACJE dOdATKOwE

noclegi na promie w kajutach 2, 3, 4 osobowych z łazienkę i toaletą,
podczas rejsu nocą bagaże zostają na pokładzie autokaru; polecamy
zabrać dodatkowy mały plecak z rzeczami do przebrania podczas
rejsu, dla tych, którzy nie będa mogli zasnąć polecamy na pokładzie
bar, kawiarnia, restauracja, dancing, na promie obiadokolacja ok.
godz. 21.00, śniadanie rano około 5.30.
UwAgI

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. Pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.

Fenomen saRdynii można jedynie zrozumieć, poznając ją
osobiście. Piaszczyste plaże, urwiste skały, bajkowe zatoki, wysepki,
a przede wszystkim zadziwiające szmaragdowym kolorem
kryształowo czyste morze są niewątpliwie najważniejszymi

walorami wyspy. Sardynia szczyci się bogatą przeszłością. Zachowało się
tutaj ponad 7000 megalitycznych budowli w kształcie ściętego stożka,
które do dzisiaj intrygują naukowców. Sardynia fascynuje oryginalnymi
obrzędami, folklorem, dialektem i kuchnią na bazie lokalnych produktów.
Najbardziej rozwinięta turystycznie jest północna część wyspy ze słynną
costa smeralda, czyli Szmaragdowym Wybrzeżem. Swoją nazwę rejon
zawdzięcza niezwykle intensywnej, wręcz hipnotyzującej barwie morza.
Urozmaicona linia brzegowa z formacjami skalnymi, wzgórza schodzące
wprost do morza, śródziemnomorska roślinność, krystalicznie czysta woda
tworzą niepowtarzalne pejzaże. Słynne sardyńskie plaże są często kameralne
i zawsze bardzo malownicze, ukryte w małych zatoczkach. Najsłynniejszym
kurortem Costa Smeralda jest Porto Cervo – ulubione miejsce celebrytów
z całego świata, idylliczne miasteczko z wielką przystanią jachtową, nad którą
dominuje kościółek Stella Maris. Spędzając wakacje na Sardynii, na pewno warto
także skosztować miejscowych win, które uważane są za jedne z lepszych we
Włoszech: na przykład znakomite białe wina Vermentino di Gallura czy mocne
czerwone Cannonau stanowią świetne dopełnienie tradycyjnych sardyńskich
potraw.
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 1/2: Spotkanie na miejscu zbiórki w Katowicach o godz. 22.00. Nocny
przejazd tranzytowy przez Czechy i Austrię do Włoch. Około południa przyjazd
do bolonii gdzie zobaczymy m.in. bazylikę św. Petroniusza, piazza Maggiore,
Due Torri, bazylikę św. Dominika, Uniwersytet. Czas wolny. Dalszy przejazd do
portu w Livorno. Zaokrętowanie na promie Grimaldi Lines. Wypłynięcie o godz.
21.30. Obiadokolacja. Nocny rejs na saRdyniĘ.
dzień 3: Śniadanie na promie. Wpłynięcie do portu w Olbii ok. godz. 7.00.
Przejazd przez interior wyspy, gdzie będziemy mogli podziwiać przepiękne
gaje oliwe oraz słynne korkowce do castelsaRdo: najpiękniejsze
średniowieczne miasteczko Sardynii, gdzie możemy znaleźć fascynującą
historię, niesamowite krajobrazy, jak również niezliczone sklepiki
z typowymi sardyńskimi wyrobami. Przejazd do Hotelu club esse Gallura
beach. Zakwaterowanie. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
dzień 4: Śniadanie. Dzień wolny na relaks. Obiadokolacja i nocleg.
dzień 5: Śniadanie. Dzień zaczniemy od wyprawy do alGHeRo: miasto
nazywane "Małą Barceloną" ze względu na swe katalońskie korzenie. Spacer
po urokliwym centrum miasta z malowniczymi wąskimi uliczkami, budynkami
w stylu hiszpańskim oraz pozostałościami dawnych fortyfikacji. Czas wolny.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
dzień 6: Śniadanie. Dzień wolny na relaks. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 7: Śniadanie. Rekreacyjny rejs statkiem, na pokładzie którego
spędzimy większość naszego dnia, poznając aRcHipelaG la Maddalena,
który składa się z siedmiu głównych wysp i niezliczonych małych wysepek.
Zatoki, plaże i oczywiście morze oferują niezapomniane krajobrazy
i fascynujące kolory. Lunch na pokładzie statku (realizacja rejsu uzależniona jest
od warunków pogodowych). Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
dzień 8: Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Możliwość wyjazdu
fakultatywnego do bonifaccio na korsyce. cena ok. 80 €/ os. Obiadokolacja
i nocleg.
dzień 9: Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Możliwość wyjazdu
fakultatywnego do wąwozu su Gorropu. cena ok. 70 €/ os. Obiadokolacja
i nocleg.
dzień 10: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w dzikie regiony
Sardynii czyli baRbaGia. Dzień, który będzie prawdziwą ucztą dla ciała jak
i dla ducha. Wyjazd w region Supramonte, najwyższych gór Sardynii. Przejazd
do Orgosolo, pięknie położonego miasta w górach Gennargentu, określanego
niegdyś jako „stolica bandytów”, a dzisiaj chętnie odwiedzanego przez turystów.
po południu zapraszamy na sardyńską ucztę! Przejazd do portu w Olbia.
Zaokrętowanie na promie. Nocny rejs do Livorno.
dzień 11: Śniadanie na promie. Dopłynięcie do portu w Livorno około godz. 7.00.
Przejazd przez Włochy w region Alp Julijskich. Wjazd koljką linową na wierzchołek
Monte lussaRi skąd rozpościera się niesamowita panorama na Alpy. Przy
dobrej widoczności będziemy mogli obserwować najwyższe wierzchołki zarówno
Słowenii jak i Austrii. Czas wolny na spacery, wizytę w Sanktuarium Maryjnym
lub degustację słynnej grappy. Zjazd do Tarvsio. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.
dzień 12: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd wybrzeżem Jeziora
Worthersee do stolicy Karyntii – klaGenfuRtu. Spacer po uroczej starówce
gdzie zobaczymy m.in. legendarnego smoka Lindwurma, katedrę św. Piotra i
Pawła czy też Kolumnę Morową sławiącą zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod
Wiedeniem. Czas wolny. Dalszy przejazd do Polski. Powrót na miejsce zbiórki
około godz. 22.00.
zakwateRowanie (na sardynii): Hotel club esse GalluRa beacH –
położony w sosnowym lesie na terenie Parku Narodowego na wzgórzu
z widokiem na Korsykę w odległości 1,5 km od piaszczystych plaż Wybrzeża
Koralowego, bezpłatny dostęp do leżaków i parasoli; do plaży podwozi bus
hotelowy, natomiast ostatnie 500 metrów trzeba przejść pieszo. Na terenie
hotelu basen oraz codzienne zabawy i animacje. Posiłki w formie bogatego bufetu,
napoje do obiadokolacji (piwo i wino) w cenie!

