
SARDYNIA  - KORSYKA 
Termin: 30.08 – 06.09.2015 

Wylot:  Warszawa 
 
1 dzień: zbiórka na lotnisku, przelot na trasie Warszawa - Olbia. Po przylocie spotkanie z pilotem, przejazd do 
hotelu Pausania Inn w okolicy Tempio Pausania, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
2 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do portu w Palau, przeprawa promowa na wyspę La 
Maddalena, która należy do archipelagu wysp o tej samej nazwie. Następnie wyspa Caprera, gdzie znajduje się 
dom-muzeum bohatera narodowego Włoch - Giuseppe Garibaldiego. Przejazd wzdłuż wybrzeża trasą 
panoramiczną. Czas wolny w centrum historycznym miasta Maddalena. Powrót do Palau. Pobyt na słynnym 
Szmaragdowym Wybrzeżu (miejscu wypoczynku bogaczy). Plażowanie na jednej z urokliwych plaż. Przejazd do 
hotelu Park w Baja Sardinia, obiadokolacja, nocleg. 
 
3 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przeprawa promowa z Santa Teresa di Gallura na Korsykę. 
Zwiedzanie Bonifacio, miasta cudownie usytuowanego na wysokich wapiennych klifach - spacer krętymi, wąskimi 
uliczkami oraz czas wolny (możliwość skorzystania z rejsu wokół zatoki Bonifacio - płatny dodatkowo). Przejazd do 
hotelu w okolicach Ajaccio, po drodze zwiedzanie Sartene, określanego jako „najbardziej korsykańskie z 
korsykańskich miast”, słynącego z procesji Catenacciu oraz wendety. Przyjazd do hotelu Santa Maria, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
4 dzień:  po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd  do „stolicy” Korsyki – Ajaccio, zwiedzanie miasta. Wizyta 
w domu rodzinnym Napoleona Bonaparte. Spacer po mieście, m.in.: Place du Marechal Foch, gdzie znajduje się 
pomnik Napoleona, katedra w której został ochrzczony i chciał być pochowany cesarz Francuzów. Następnie 
przejazd do Bonifacio, przeprawa promowa na Sardynię i przejazd do hotelu Grazia Deledda w Sassari, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
5 dzień:  po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Alghero - miasta zwanego małą Barceloną, słynącego 
z wyrobów z korala, langusty po katalońsku oraz zachwycających widoków. W programie zwiedzanie centrum 
historycznego, które może poszczycić się przepięknym przykładem gotyku katalońskiego oraz bogatą historią.  Czas 
wolny na starym mieście w okolicach malowniczego portu. Następnie rejs łodzią do Groty Neptuna, uznawanej za 
jedną z najpiękniejszych grot w Basenie Morza Śródziemnego. Powrót do Alghero. Przejazd przepiękną widokową 
trasą do Bosy, jedynego miasta na wyspie położonego nad spławną rzeką Temo.  Spacer dzielnicą Sa Piana z 
wysokimi, kolorowymi domami  i wąskimi uliczkami, które oplatają podnóże wzgórza na szczycie którego znajduje 
się Castello Malaspina. Przejazd na nocleg do hotelu Mistral w Alghero, obiadokolacja, nocleg. 
 
6 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Tharros, miasteczka założonego niegdyś przez 
Kartagińczyków, z najlepiej zachowanymi na Sardynii  fragmentami murów  rzymskich (niesamowite wrażenie 
wywołuje usytuowanie miasta  na wąskim cyplu przy zatoce Oristano). Przejazd przez górski, tajemniczy i dziki 
region Barbagia do Orgosolo, pięknie położonego miasta w górach Gennargentu, określanego niegdyś jako „stolica 
bandytów” a  dzisiaj chętnie odwiedzanego przez turystów, słynącego z „murales”, które pojawiły się na ścianach 
tamtejszych domów w latach 70-tych XX w.  Po południu typowy obiad  u pasterzy w plenerze. Będzie to doskonała 
okazja do skosztowania specjałów kuchni sardyńskiej. Późnym popołudniem przejazd do hotelu Park w Baja 
Sardinia obiadokolacja, nocleg. 
 

7 dzień: śniadanie, czas wolny na wypoczynek , obiadokolacja, nocleg w hotel Park. 
 
8 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, przylot do Warszawy. 
 

 

Cena:   3.790,-  miejsce w pokoju 2-osobowym 



 
 

Cena podstawowa obejmuje:  
- przelot samolotem czarterowym, 
- opłaty lotniskowe,  
- zakwaterowanie:  4 noclegi w hotelach kat. **/***  - pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
  3 noclegi w hotelu Park, kat**** położonym bezpośrednio przy plaży, 
- przejazdy klimatyzowanym autokarem,  
- przeprawy promowe Sardynia - Korsyka - Sardynia, 
- 7 śniadań kontynentalnych i 7 obiadokolacji 
- opiekę polskiego pilota,  
- ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). 

 
 

Cena podstawowa nie obejmuje: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, kosztów rezerwacji biletów do zwiedzanych   
  obiektów, rejsów statkiem, obsługi  grupy w systemie TGS, podatków turystycznych. Orientacyjny koszt  
   uczestnictwa w pełnym programie ok. 170 EUR płatne obowiązkowo  pilotowi, jako pakiet, który podlega 
   rozliczeniu na koniec imprezy, 
- podatków turystycznych (taksa klimatyczna) płatna 1-3 EUR za nocleg  (bezpośrednio w hotelach), dodatkowych  
   posiłków i napoi, innych wydatków osobistych oraz wycieczek lokalnych. 

 
 

Uwagi:  
- obsługa grupy w systemie Tour Gide - bezprzewodowy system oprowadzania grup umożliwiający wygodny sposób  
   Zwiedzania, 
- kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.  Realizacja programu jest zależna od  
  warunków pogodowych (dotyczy rejsu na Korsykę), 
- pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych, 
- taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpośrednio w hotelach, 
- zaliczka 800 zł (płatna przy zapisie), 
- dopłata w kwocie 2.990 zł płatna do 30.07.2015, 
- wyjazd na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, 
- przelot samolotem czarterowym - godziny zostaną podane w późniejszym terminie 
- bagaż główny 20 kg, podręczny 5 kg 
 


