SARDYNIA

TERMIN: 25.06 – 4.07.2019
CENA: 3100 PLN

CENA OBEJMUJE :
KOMFORTOWY AUTOKAR
PRZELOTY
KATOWICE–ALGHERO
OPIEKA PILOTA/PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE NNW I KL
7 NOCLEGÓW NA SARDYNII
1 NOCLEG NA PROMIE
1 NOCEG WE WŁOSZECH
9 ŚNIADAŃ, 9 OBIADOKOLACJI

1 DZIEŃ:
Spotkanie pod parafią o godzinie 15.30. Transfer na lotnisko w Pyrzowicach. Wylot o godzinie 18.50.
Lądowanie w Alghero o godzinie 21.15. Transfer do Hotelu Club Esse Gallura Beach. Zakwaterowanie.
Nocleg.
2 DZIEŃ:
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ:
Śniadanie. Wyjazd 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. Następnie wizyta na jednej z
najpiękniejszych plaż na Sardynii – La Pelosa. Powrót do hotelu. Dzień wolny na plażowanie i relaks.
Obiadokolacja i nocleg.

1 OBIAD W DRODZE POWROTNEJ

DODATKOWO PŁATNE:
BILETY WSTĘPU,
REJS NA LA MADDALENA,
SARDYŃSKA UCZTA,
ZESTAWY TOURGUIDE,
LOKALNI PRZEWODNICY
90 EUR

4 DZIEŃ:
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. (Możliwość wyjazdu fakultatywnego do Bonifaccio
na Korsyce. Cena: 80 EUR.) Obiadokolacja i nocleg.
5 DZIEŃ:
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Popołudniu dla chętnych wyjazd do miasteczka Santa
Teresa di Gallura. Obiadokolacja i nocleg.
6 DZIEŃ:
Śniadanie. Rejs łodzią, na pokładzie której 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. Obiad na pokładzie
łodzi. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
7 DZIEŃ:
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg.
8 DZIEŃ:
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 i zaokrętowanie na promie. Nocny rejs na
pokładzie pomu Grimaldi Lines.
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9 DZIEŃ:
Śniadanie na promie. Dopłynięcie do portu w Livorno około godziy 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. Zakwaterowaie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
10 DZIEŃ:
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. W drodze powrotnej obiad – niespodziaka! Powrót
na miejsce zbiórki około godziny 22.00.

INFORMACJE DODATKOWE:
- noclegi na Sardynii w hotelu 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!
- przeloty samolotem liniami rejsowymi Wizzair; każdy z pasażerów może zabrać na pokład bagaż
podręczny oraz bagaż rejestrowany o wadze do 20 kg
- noclegi na promie w kajutach 2,3,4 – osobowych z łazienkę i toaletą
- podczas rejsu nocą bagaże zostają na pokładzie autokaru więc polecamy zabrać dodatkowy mały
plecak z rzeczami do przebrania podczas rejsu
- dla tych, którzy nie będa mogli zasnąć na pokładzie jest bar, kawiarnia, restauracja, dancing:)
- na promie obiadokolacja około godziny 21.00, śniadanie rano około 5.30

Zapisy prowadzone są do końca lutego 2019 r. (przy zapisie
wpłacamy zaliczkę 500 zł.).
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