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SARDYNIA - najlepsze wakacje Księżnej Diany
Najpiękniejsze plaże , lazurowa woda i nieszczęśliwa miłość Księżnej Diany . Czy może być coś bardziej
romantycznego ? Ostanie wakacje przed tragiczną śmiercią Królowa Ludzkich Serc spędziła właśnie u
wybrzeży tej najpiękniejszej ze Śródziemnomorskich wysp . Może również Wy chcecie poczuć się jak Książęca
Para?

TERMIN: 9-16.10.2019

CENA: 1390 ZŁ

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-

transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
5 noclegów w apartamentach pokoje 2 osobowe. Apartamenty składają się z 2 sypialni dwóch osobowych , pokoju
dziennego, łazienki oraz aneksu kuchennego
Wyżywienie: 5 obiadów/ obiadokolacji
opieka pilota- przewodnika.
opłaty drogowe, parkingi, autostrady..
wycieczki wg programu.
ubezpieczenie KL i NW

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień – wyjazd ok. 01.00. Przejazd do Livorno we Włoszech. przyjazd wieczorem do Livorno, przeprawa promem na Sardynię o godz. 21.00.
2 dzień - Przypłynięcie rano do Olbii/GolfoAranci. Wycieczka do Castelsardo (gdzie znajdują się takie zabytki jak: konkatedra pw. św.
Antoniego, wzniesiona na wysokim klifie w końcu XVI w. w stylu gotyckim i renesansowym z barokowym wystrojem wnętrza oraz
majolikową wieżą pełniącą rolę latarni morskiej, genueńską twierdzę rodu Doria z XII w.. Następnie przejazd do Sassari – drugiego
pod względem wielkości miasta Sardynii powstałego w średniowieczu z połączenia kilku wiosek. Zabytki Sassari to: katedra pw. św.
Mikołaja z Mirry, centrum średniowiecznego miasta z takimi budynkami jak: PalazzoDucale, Palazzod`Usini, PortaMercato,
fontanna Rosello, Piazza Italia , kościół Matki Boskiej Betlejemskiej, związany z jednym najpopularniejszych lokalnych świąt,
świętem świec; spacer po urokliwej starówce i ogrodach publicznych..Przejazd do środka, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień - wycieczka do Cagliari: zwiedzanie starego miasta (Castello), romańska Katedra, Bastion San Remy, Pałac Gubernatora, Torre
San Pancrazio, Amfiteatro Romano – ruiny wykutego w skale amfiteatru z II w n.e, kościół San Saturno z V w., spacer po Via Manno,
głównej ulicy handlowej Cagliari obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - wycieczka do Arbatax: zobaczymy Roccie Rossa di Arbatax, czyli przepiękne porfirowe (czerwone) skały zanurzone w morzu.
Przejście na punkt widokowy Cala Moresca, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - dzień wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - wycieczka do Su Nuraxi w Barumini, niedaleko Cagliari zapoznamy się z megalityczną kulturą nuragijską Nuragi to egalityczne
budowle powstałe nawet 4 tysiące lat temu, dlatego zwiedzenie chociaż jednego kompleksu z przewodnikiem jest absolutnym
obowiązkiem na Sardynii. Można się podczas takiej wycieczki dowiedzieć wielu fascynujących ciekawostek o tej tajemniczej,
prehistorycznej cywilizacji. Takie kamienne budowle nie występują nigdzie indziej, dlatego stały się symbolem wyspy. Następnie
przejazd do – Nora. Na południe od Cagliari znajduje się kartagińsko-rzymskie miasteczko Nora, gdzie zachowały się kolumny,
szczątki świątyń, mozaiki oraz teatr rzymski, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - wykwaterowanie, przejazd do Alghero, zwiedzanie - fortyfikacje miejskie, katedra Najświętszej Marii Panny, Brama Żydowska.
Przeprawa łodzią turystyczną na przylądek Caccia, zwiedzanie malowniczej groty Neptuna - pięknego zespołu jaskiń u podnóża
wysokiego klifu przejazd do miasta Olbia, w którym znajdują się:romańska bazylika San Simplicio, barokowy kościół San Paolo,
którego kopułę pokrywa kolorowa majolika, muzeum archeologiczne, w którym można prześledzić historię miasta oraz zobaczyć ponad
20 statków rzymskich i średniowiecznych. Przeprawa promowa wieczorem do Livorno.
8 dzień - przypłynięcie do Livorno, dalszy przejazd w kierunku Polski.- przyjazd do Polski w około 24.00

UWAGI:
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.

- kieszonkowe na wstępy do obiektów, rejs na Sardynię i z Sardyni kabiny 4-osobowe , opłatę klimatyczną, opłaty rezerwacyjne ,
wynajęcie zestawów audio, lokalnych przewodników PŁATNE OBLIGATORYJNIE U PILOTA 150 EURO OD OSOBY
- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych
- ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu dwóch lub więcej osób do wspólnej dużej walizki!
- limit bagażu wynosi : bagaż główny do 15kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę .
- godzina wyjazdu oraz orientacyjna godzina powrotu zostanie podana nie wcześniej niż 30 dni przed wycieczką.

WARUNKIEM REZERWACJI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 25.10.2018
O KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ DECYDUJE TERMIN WPŁATY

