PROGRAM SARDYNIA 20.05-30.05.2018 Cena 2.790 zloty
1 DZIEŃ , 20.05. Wyjazd godz.21.30 przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy
2 DZIEŃ , 21.05 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie obiadokolacja i nocleg w Montecatinii
3 DZIEŃ , 22.05 śniadanie, przejazd na prom do Livorno. Przepłynięcie na Sardynię /na promie miejsca siedzące- czas płynięcia ok. 6
godz./Przejazd do hotelu, zakwaterowanie obiadokolacja i nocleg na Sardynii
4 DZIEŃ , 23.05 śniadanie. Przejazd do centrum Cagliari. Zwiedzamy stolicę Sardynii- wzniesione na wzgórzu Stare Miasto – Castello, wieże
Torre dell’Elefate oraz Torre San Pancrazio, pałac Palazzo Vicereggio, Catedrale di Santa Maria Assunta z XI w. Przejście klimatycznymi,
wąskimi uliczkami Starego Miasta na rozległy widokowy taras Bastione di Saint Remy – oszałamiająca panorama na całą zatokę Aniołów, i na
Sella del Diavolo – Czarcie Siodło, plac Piazza Yenne. Zwiedzamy dzielnice Cagliari – Stampace najstarsza dzielnice stolicy Sardynii z XI w.
pełna zabytków i kościołów. Przystanek w punkcie widokowym Monte Urpino, podziwiamy krajobraz południowej Sardynii - widok na
Cagliari, błękitne morze, długa na 11 km plaże Poetto, stawy solankowe z flamingami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
5 DZIEŃ , 24.05 śniadanie. Przejazd do winnicy Argiolas, zwiedzamy winnicę, dowiadujemy się, jakie znaczenie ma wino dla
długowieczności Sardyńczyków, degustacja 4 win + przekąski podkreślające ich smak - sery kozi i owczy, wędliny, chleb Carasu, wytwarzana
na miejscu oliwa bio , możliwość zakupów w enotece, Przejazd do dzielnicy Bonnaria, spotkanie z Piero – historykiem sakralnym ,
odwiedzimy kościół św. Michała Chiesa San Michele, sanktuarium Basilica di Nostra Signora di Bonaria – najważniejsze sanktuarium maryjne
na Sardynii oraz najważniejszy cmentarz . Przejazd na północny wschód Sardynii w okolicy Costa Smeralda . Obiadokolacja w hotelu, nocleg
6 DZIEŃ , 25.05 śniadanie. Zwiedzamy Costa Smeralda czyli Szmaragdowe Wybrzeże - Kościółek w San Pantaleo, Kościółek Stella Maris
w Porto Cervo, - relaks na plaży Capriccioli LUB Long Beach Liscia Ruja- Katedra San Lorenzo w Porto Rotondo, punkt widokowy,
podziwiamy panoramę Szmaragdowego Wybrzeża i lśniące na morzu wysepki Archipelagu La Maddalena . Powrót do hotelu, obiadokolacja i
nocleg
7 DZIEŃ , 26.05 śniadanie. Rejs po Archipelagu La Maddalena z przekąską na pokładzie, postojami na wysepkach archipelagu, wizyta w
franciszkańskiej bazylice z XIII wieku - Wizyta w Bazylice Basilica di Nostra Signora w Luogosanto. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
8 DZIEŃ , 27.05 śniadanie. Przejazd do Tempio – urokliwe miasteczko, granitowa stolica regionu Gallura, rejon korka. Krótki postój w
Aggius – miasteczko słynące z malowniczych kościołów Przejazd do Castelsardo - urokliwa, rozłożona na wulkanicznym przylądku
średniowieczna osada rybacka, katedra św. Antoniego, Chiesa di Santa Maria.Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
9 DZIEŃ , 28.05 śniadanie. Przejazd do Alghero, po drodze odwiedzamy jeden z najsłynniejszych sardyńskich kościołów – Santissima Trinita’
di Saccargia, założonym przez kamedułów w XI wieku: Stare Miasto, katedra z XIV wieku – Cattedrale di Santa Maria, kościół Św. Franciszka ,
barokowy kościół św. Michała . Spacer po klimatycznych uliczkach pełnych lokali i sklepików z rękodziełem, biżuterii z korala, z którego słynie
Koralowe Wybrzeże. Wizyta w Bosa - średniowieczny zamek i kaplica - Sos Regnus Altos. Przejazd na północ Sardynii, przejazd do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg
10 DZIEŃ , 29.05 śniadanie. Przejazd do Golfo Aranci –spacer-promenada. do Olbii - Pozzo Sacro, rzymski akwedukt, mury punickie,
Nuraghe Casteddu i grobowiec Tomba dei Giganti pod zamkiem Castello di Pedres, bazylika San Semplicio, kosciół chiesa di San Paolo.
Żegnamy Sardynię, Przejazd na prom, wypłynięcie o 21.30. Obiadokolacja na promie
11 DZIEŃ , 30.05 Przypłynięcie do Livorno o godz. 6.00 i przejazd w kierunku Polski. Powrót ok. godziny 24
W cenie:
Przejazd autokarem
Zakwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych:
8 śniadań i 8 obiadokolacji + 1 obiadokolacja na promie
Prom na Sardynię – w 1 stronę siedzenia na pokładzie, na powrocie nocleg w kabinach
Ubezpieczenie KL i NNW
Dodatkowo płatne –135 euro obligatoryjnie: / degustacja w winnicy Argiolas, rejs na archipelag wysp La Maddalena, licencjonowany
przewodnik, bilety wstępów, opłata na Fundusz gwarancyjny

