
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

OFERTA AGENCYJNA:  

SARDYNIA  
Perła Morza Śródziemnego 

wczasy pobytowo – objazdowe 12 dni 
 

 
 

TERMINY:  

02.06 – 13.06.2019 r. 
09.06 – 20.06.2019 r. 

 

PROGRAM: 
 

Dzień 1/2 
Zbiórka w Piekarach Śląskich o godz. 21.30, parking przy Domu Pielgrzyma na 
ul. Popiełuszki. Wyjazd do godzinie 22.00. Nocny przejazd tranzytowy przez Czechy 
i Austrię do Włoch. Około południa przyjazd do Bolonii gdzie zobaczymy m.in. 
Bazylikę św. Petroniusza, Piazza Maggiore, Due Torri, Bazylika św. Dominika, 
Uniwersytet. Czas wolny. Dalszy przejazd do portu w Livorno. Zaokrętowanie na 
promie Grimaldi Lines. Wypłynięcie o godzinie 21.30. Obiadokolacja na promie. 
Nocny rejs na Sardynię. 
Dzień 3 
Śniadanie na promie. Wpłynięcie do portu w Olbii na Sardynii około godziny 7.00. 
Przejazd przez interior wyspy. Po drodze będziemy mogli podziwiać przepiękne gaje 
oliwne oraz słynne korkowce. Przyjazd do Castelsardo: najpiękniejsze 
średniowieczne miasteczko Sardynii, gdzie możemy znaleźć fascynującą historię, 
niesamowite krajobrazy, jak również niezliczone sklepiki z typowymi sardyńskimi 
wyrobami. Przejazd do hotelu Club Esse Gallura Beach. Zakwaterowanie.  Czas 
wolny. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 4 
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 5 
Śniadanie. Dzień zaczniemy od wyprawy 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. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. 
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Dzień 6 
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 7 
Śniadanie. Rejs łodzią, na pokładzie której spędzimy większość naszego dnia, 
poznając Archipelag Maddalena, składający 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.   
Dzień 8 
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Możliwość  wyjazdu fakultatywnego 
do Bonifaccio na Korsyce (cena 80 euro). Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 9 
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 10 
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. Zaokrętowanie na promie. Nocny 
rejs do Livorno.  
Dzień 11 
Śniadanie na promie. Dopłynięcie do portu w Livorno około godziny 7.00. Przejazd 
przez północne Włochy w region Alp Julijskich. Wjazd kolejką 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 Tarvisio. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 12 
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 wotywną 
sławiącą zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Czas wolny. Dalszy 
przejazd do Polski. Powrót do Piekar Śląskich około godziny 22.00-24.00. 
 

ŚWIADCZENIA: 
• transport autokarem komfortowym, 

• przeprawy promowe, 

• opieka pilota/przewodnika, 

• 2 noclegi na promie, 

• 7 noclegów na Sardynii, 

• 1 nocleg w  Tarvisio, 

• 10 śniadań i 9 obiadokolacji, 

• Ubezpieczenie KL i NNW. 

 

CENA WYCIECZKI: 2 750 zł/os. 
 



 
DODATKOWE INFORMACJE:  

1. Cena nie zawiera: 

• Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu na LA MADDALENA, 

• Sardyńskiej uczty, obsługi przewodników 

• Usługę lokalnych przewodników (Cordoba, Sewilla, Gibraltar), zestawy 
tourguide – 

• łączna kwota ok. 90 euro, 
2.  Zniżki: 

• 3 osoba dorosła w pokoju: 200 zł 

• *dzieci do 12 roku życia jako 3 lub 4 osoba w pokoju: 500 zł 
3. Inne informacje: 
• noclegi na promie w kajutach 2 – 3 osobowych z łazienką 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 będą mogli zasnąć, na pokładzie promu jest udostępniony bar, 
kawiarnia, restauracja, dancing, 

• na promie obiadokolacja około godziny 21.00, śniadanie rano około 5.30, 

• śniadania i obiadokolacje na promie w wersji serwowanej, 

• noclegi na Sardynii w hotelu Club Esse Gallura Beach***, 

• bezpłatny dostęp do plażowych leżaków i parasoli, 

• do plaży podwozi bus hotelowy, natomiast ostatnie 500 metrów trzeba przejść pieszo, 

• posiłki w hotelu na Sardynii w formie bogatego bufetu, 

• napoje do obiadokolacji (piwo i wino) w cenie!, 

• posiłki na promie i w hotelu tranzytowym w Tarvisio serwowane, 

• wymagany ważny paszport i dowód osobisty. 
 

Hotel Club Esse Gallura Beach*** - położony jest w sosnowym lesie, na terenie 
parku narodowego, na wzgórzu, z widokiem na Korsykę. Obiekt znajduje się 
w odległości 1,5 km od piaszczystych plaż Wybrzeża Koralowego. Na terenie hotelu 
basen oraz codzienne zabawy i animacje. Zakwaterowanie w murowanych, 
dwukondygnacyjnych pawilonach, ocienionych drzewami sosnowymi. Pokoje 2 lub 3 
- osobowe, z klimatyzacją, lodówką, Internetem, telefonem i TV. W  łazience prysznic 
lub wanna, WC, suszarka do włosów. 
 

ZAPISY i PŁATNOŚCI:  
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 1000 zł od uczestnika od ceny podstawowej przy zgłoszeniu 

i zawarciu pisemnej umowy (dane do umowy: imię i nazwisko, data urodzenia, adres 
zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości data jego wydania i ważności, 

numer telefonu). Pozostała kwota najpóźniej 21 dni przed wyjazdem.  
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.  

 

Zapisy i informacji udziela biuro  
32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 

 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
i podpisaniu umowy w biurze. 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „SARDYNIA”.  
Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT. 


