ARCHIDIECEZJALNE BIURO PIELGRZYMKOWE SANTIAGO
70-543 Szczecin ul. Św. Jakuba 1, tel./fax 914331196, 690322552,

“SŁONECZNA SARDYNIA” - 10-20.09.2019
DZIEŃ 1
Zbiórka w Gryfinie. Transfer na lotnisko w Berlinie. Odprawa i przylot na Sardynię. Przylot i transfer do hotelu;
kolacja; nocleg.
Dzień 2
Śniadanie w hotelu. Przejazd do miejscowości Palau, skąd przepłyniemy na wyspę La Maddalena. Tutaj
odbędziemy spacer główną ulica niedaleko portu. Msza święta. Przejazd na sąsiednią wyspę Caprera i
zwiedzanie muzeum Giuseppe Garibaldi, bohatera Włoch. Późnym popołudniem wrócimy promem do Palau
skąd przejedziemy na Wybrzeże Szmaragdowe. Podążając wzdłuż tego wybrzeża można podziwiać piękne
widoki - połączenia 7 odcieni morza i niesamowitych skał granitowych - „sardyńskich Dolomitów”. Podczas
krótkiej przerwy trzeba koniecznie zrobić kilka pamiątkowych zdjęć! Pięknym widokiem uraczą nas luksusowe
jachty zacumowane w portach Costa Smeralda, gdzie w wiecznie zielonych zaroślach ukryte są wille sławnych
osobistości zakochanych w Sardynii. Obowiązkowo trzeba udać się do Porto Cervo - serce Szmaragdowego
Wybrzeża. To fantastyczne połączenie prostoty budynków w śródziemnomorskim stylu z najbardziej
luksusowymi sklepami znanych projektantów, takich jak Gucci, Versace czy Dolce&Gabbana. W Porto Cervo
odwiedzimy kolejka turystyczna również mały kościółek Stella Maris, w którym znajduje się obraz Madonny,
namalowany przez sławnego hiszpańskiego malarza, przedstawiciela manieryzmu - El Greco. Następnie
powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie w hotelu. Przejazd do miejscowości Santa Teresa di Gallura, skąd przepłyniemy do Bonifacio na
Korsyce. Rozpoczniemy od rejsu statkiem między Sardynią a Korsyką, który trwa ok. 50 min. Bonifacio
położone na wysokim, wapiennym klifie, już w porcie wita nas zapierającymi dech w piersiach widokami. Tutaj
na początek przespacerujemy sie promenadą portową, gdzie będziemy mogli podziwiać zarówno
ekskluzywne jachty zacumowane w porcie jak i charakterystyczna starówkę. Następnie przejedziemy kolejką
turystyczną do górnej części miasta otoczonej murami obronnymi. Tutaj odbędziemy krótki spacer po
starówce a następnie będzie czas wolny na obiad oraz możliwość zrobienia zakupów. Wypłynięcie z portu w
Bonifacio w kierunku Sardynii w godzinach popołudniowych. Przejazd do hotelu. Kolacja. Nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Calangianus, gdzie zwiedzimy Muzeum Korka. Msza święta. Przejazd do
miejscowości Castelsardo. Tam zwiedzimy zamek, i muzeum plecionki śródziemnomorskiej. Następnie spacer
po Starym Mieście, gdzie zobaczymy Katedrę Sant'Antonio Abate, Kościół Santa Maria delle Grazie, oraz słynną
skałę słonia – roccia dell'elefante – uformowaną przez erozję wiatru. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5
Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od przejazdu do miasta Alghero. Alghero to miasto położone na zachodnim
wybrzeżu Sardynii. Dzięki swojemu hiszpańskiemu nastrojowi, miasto stało się jednym z popularniejszych
celów podróży turystów. Alghero ma wiele historycznych nazw, pierwszą z nich jest „Mała Barcelona”. Nazwa
ta została nadana podczas panowania Hiszpanów, dzięki którym mieszkańcy przejęli tradycję, kulturę, a także
język kataloński. Tutaj udamy się na rejs statkiem w stronę przylądka Capo Caccia, gdzie zwiedzimy słynne
groty Neptuna. Warto zwiedzić te jaskinię morską, która jest wyżłobiona, we wspaniałym klifie, długimi
korytarzami pomiędzy fantastycznymi stalaktytami i stalagmitami. Jest ona bez wątpienia najbardziej znaną
jaskinią na Sardynii. Następnie wrócimy do portu gdzie będzie czas wolny na obiad oraz możliwość zakupienia
pamiątek z prawdziwego korala. Po południu zwiedzimy starówkę miasta Alghero, z przepiękną Katedrą, gdzie
odprawimy msze świętą, oraz pozostałościami po hiszpańskich wieżach obronnych. Powrót do hotelu na
kolacje. Nocleg.
Dzień 6
Śniadanie w hotelu. Przejazd do miasta Nuoro, gdzie zwiedzimy największe muzeum etnograficzne na
Sardynii. Po zwiedzaniu przejedziemy do miejscowości Orgosolo. Docieramy do ovile czyli bacówki pasterzy,
którzy przygotują dla nas obiad na bazie typowo sardyńskiej kuchni. Spróbujemy tu typowo sardyńskich serów,
wędlin, pieczonego prosiaka, duszonej jagnięciny, chleba carasau, wina cannonau, które wpływa na
długowieczność Sardyńczyków oraz lokalnych nalewek. Następnie jedziemy do centrum miasteczka na krótki
spacer główna ulica, aby zobaczyć słynne murale, czyli malowidła ścienne, z których słynie to małe miasteczko.
Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 7 Śniadanie w hotelu. Wypoczynek w hotelu. Kolacja; nocleg.
Dzień 8 Śniadanie w hotelu. Wypoczynek w hotelu. Kolacja; nocleg.
Dzień 9 Śniadanie w hotelu. Wypoczynek w hotelu. Kolacja; nocleg.
Dzień 10 Śniadanie w hotelu. Wypoczynek w hotelu. Kolacja; nocleg.
Dzień 11 Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Odprawa i przelot do Berlina. Przejazd do Gryfina.

Cena: 4975 zł / os.
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer na lotnisko do Berlina
Bilet lotniczy Berlin – Sardynia – Berlin – w cenie bagaż podręczny do 10 kg oraz główny do 15 kg
lub 20 kg*
Przejazdy autokarem klasy turystycznej na miejscu
Zakwaterowanie w Hotelu Shardana 4* - pokoje 2-osobowe z łazienkami
Wyżywienie: śniadania + obiadokolacje w formie bufetu
opiekę pilota/przewodnika na Sardynii
Ubezpieczenie NNW i KL – TU EUROPA (KL 30000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 3000 EUR, BP 300 EUR)
składka na TFG

Na miejscu dodatkowo płatne obowiązkowo bilety wstępów – 145 euro / os.

Istnieje możliwość doubezpieczenia się od chorób przewlekłych – koszt 60 zł / os.
Uwaga:
- Oferta skalkulowana dla minimum 40 uczestników pełnopłatnych
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie nie powodując zmiany świadczeń
* wielkość bagażu głównego uzależniona od dostępności lotów oraz wyboru linii lotniczej
WYCENA biletów
Prom na La Maddalena – 16 euro,
Muzeum Giuseppe Garibaldi – 7 euro
Kolejka w Porto Cervo – 10 euro
Prom na Korsyke – 40 euro
Pociag w Bonifacio – 5 euro
Muzeum korka – 3 euro

Zamek w Castelsardo + muzeum plecionki
srodziemnomorskiej – 2 euro
Bus w Castelsardo – 2 euro
Groty Neptuna w Alghero – 30 euro
Muzeum etnograficzne w Nuoro – 5 euro
Obiad z pasterzami – 25 euro

HOTEL SHARDANA 4* ( strona hotelu: https://www.clubesse.it/en/strutture/shardana-hotel/ )

Hotel znajduje się w północnej części Sardynii w miejscowości SANTA TERESA DI GALLURA, kilka metrów od
plaży, 3 kilometry od mejscowości Santa Teresa di Galura, skąd wypływają promy na Korsykę oraz 65
kilometrów od lotniska w Olbii. W hotelu znajduje się 75 pokoi wyposażonych w telefon, TV, minibar,
klimatyzację, prywatną toaletę, suszarkę do włosów. Pokoje bez gwarancji balkonu. W klimatyzowanej
restauracji hotelowej podawane są dania kuchni regionalnej oraz międzynarodowej w postaci bufetu.

