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„SARDYNIA” 
Alghero – Castelsardo – Costa Esmeralda – Porto Cuervo - Porto Rotondo – Barbagia – Mamoiada – 

Orgosolo – Cagliari – Castello – Bonnaria – Archpelag La Maddalena – Luogosanto - Olbia 
 

Termin: 22 – 29.09.2020 +/- 3 dni 
 
Dzień 1:  

Zbiórka uczestników na Witominie, transfer dnia 21.09.2020 do Berlina Tegel na godzinę 4 rano. Wylot do 
Alghero na Sardyni o godzinie 6 rano.  Przylot do Alghero rano 8:50 Przejazd do Alghero - centrum 
historyczne: 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, Przejazd do Castelsardo - urokliwa,  rozłożona na 
wulkanicznym przylądku średniowieczna osada rybacka, katedra św. Antoniego, Chiesa di Santa Maria, w 
drodze powrotnej odwiedzimy jeden z najsłynniejszych sardyńskich kościołów – Santissima Trinita’ di 
Saccargia założonym przez kamedułów w XI wieku. Przejazd do miejsca zakwatetrowania, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

Dzień 2:  
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. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 
 

Dzień 3:  
Śniadanie. Plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 
LUB fakultatywnie za dodatkową opłatą 95 EUR / os. całodniowy wyjazd dla min. 7 osób  
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Wyjazd na południe po drodze wycieczka „DZIKA SARDYNIA: 
BARBAGIA Z BIESIADĄ U PASTERZY” 
Całodniowa wycieczka dla miłośników autentyczności i 
podróżowania poza utartymi szlakami. Udamy się w głąb wyspy, 
do górskiego regionu Barbagia, gdzie będzie okazja poznać 
prawdziwe, dzikie wręcz oblicze Sardynii. Wyjazd ten pozwoli 
Państwu poznać sardyńską przyrodę, historię, zróżnicowanie 
krajobrazu, wielowiekowe tradycje po dziś kultywowane i życie 
codzienne w malutkich miasteczkach zawieszonych wysoko w 
górach. Udamy się do miejscowości Mamoiada – w której czas 
jakby zatrzymał się przed wiekami słynne z karnawałowych 
masek. Maski Mamuthones i Isohadores oraz uroczyste obchody 
Karnawału i świąt patronalnych stanowią ważny element lokalnej 
kultury i tożsamości. Następnie przejazd do miasteczka 
Orgosolo, które w przeszłości okryło się złą sławą jako kryjówka 
bandytów, a obecnie słynie z murali zdobiących ściany 
budynków, zamieniających miasteczko w rodzaj galerii pod gołym 
niebem. Wnikliwa interpretacja lokalnych murali, o 
zaangażowanej społecznie tematyce i komentarze naszego 
przewodnika, pozwolą zrozumieć specyficzność Barbagii i jej 
mieszkańców. Po czasie wolnym przejazd w pobliskie góry, gdzie 
– w przyjemnym cieniu – pasterze zaserwują nam obfity posiłek 
z produktów wytwarzanych na miejscu: sardyńskie sery, 
przekąski (sardyńskie kiełbasy), pieczone na ognisku mięso 
(małe sardyńskie prosię), tradycyjne pieczywo Carasau, lokalne 
słodycze, sardyńskie wino Cannonau. Po obiedzie miejscowi 
tenorzy zaśpiewają dla nas pieśni ludowe: ich gardłowy śpiew 
polifoniczny (cantu a tenore) jest po dziś dzień nieodłącznym 
elementem kultury pasterskiej i został wpisany na Listę Ni 
ematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nieskażona 
cywilizacją natura i górska panorama zapierająca dech w 
piersiach pozwolą Państwu poznać zupełnie inne oblicze 
Sardynii. Wyprawa do Barbagii na długo pozostanie w Państwa 
pamięci. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

Dzień 4: 
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 – Stamp 
ace najstarsza dzielnica stolicy Sardynii z XI w.  Przystanek na 
punkcie widokowym Monte Urpino, z którego będziemy podziwiali 
krajobraz południowej Sardynii - widok na Cagliari, błękitne 
morze, długa na 11 km plaża Poetto, stawy solankowe z 
flamingami. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

Dzień 5:  
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Śniadanie. Przejazd do winnicy Argiolas, zwiedzamy winnicę, 
dowiadujemy się, jakie znaczenie ma wino dla długowieczności 
Sardyńczyków, degustacja 3 win + przekąski podkreślające ich 
smak - sery kozi i owczy, wędliny, chleb Carasu, wytwarzana na 
miejscu oliwa bio,  możliwość zakupó  w w enotece,  Przejazd do 
dzielnicy Bonnaria, 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 i nocleg. 
 

Dzień 6:  
Śniadanie. Rejs po Archipelagu La Maddalena z przekąską na pokładzie, postojami na wyspach, wizyta 
we franciszkańskiej bazylice z XIII wieku - Bazylice Basilica di Nostra Signora w Luogosanto. Powrót do 
miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
 
 

Dzień 7: 
Śniadanie. Plażowanie, po południu Olbia bazylika San Semplicio. Obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 8: 

Śniadanie, transfer na lotnisko w Alghero, wylot do Berlina 

 

Cena w EUR + lot od 1000 PLN 

Ilość osób w grupie Cena od osoby w EUR 

 

30 – 34 695 EUR 

25 - 29  725 EUR 

 

Cena zawiera: 

➢ 7 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ Przejazdy autokarem lub busem wg programu 
➢ Transfery do i z lotniska w Berlinie 
➢ wyżywienie w postaci 7 śniadań i 7 obiadokolacji + obiad podczas rejsu na La Maddalena 
➢ opiekę polskojęzycznego pilota przewodnika 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny  

 
Cena nie zawiera: 
 

➢ biletów lotniczych ( kwota uzależniona od daty rezerwacji, bagażu, ilości uczestników w grupie ) 
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 160 EUR / os. 
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pie4lgrzymce / wycieczce ( 3 % 

wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz 
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ Obligatoryjnego pakietu do realizacji programu  (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) Cena pakietu 
jest ściśle związana z ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany 
przy grupie 30 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w 
grupie oraz  podwyżkę cen  i zostanie podana do wiadomości uczestników przed wycieczką. 
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Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. 
Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu 95 EUR / os. 

➢ napoi do obiadokolacji 
 
UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu, oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura 

• do odbycia pielgrzymki / wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty 
powrotu dowód osobisty lub paszport 

 
 
 

UWAGI: 
- w celu rezerwacji miejsca konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 1000 zł 
- warunki ubezpieczenia  dostępne pod linkiem 

        

  https://axa.pl/biznes/podroz/ubezpieczenia-turystyczne-dla-biur-podrozy/formularze-i-dokumenty/  

      

Zapisy i wpłaty:     PILNE     

Ks. proboszcz Władysław Pałys  Parafia rzymskokatolicka pw. Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego,  ul. Konwaliowa 13, 81-651 Gdynia  
tel. 58 624-26-70    
 
Wpłaty na konto:  odbiorca Ergotravel   
 
Konto złotówkowe:      33 1090 1098 0000 0001 3512 3085 

Konto w EUR:  PL 72 1090 1098 0000 0001 3512 3159      
 
kod SWIFT     WBKPPLPP 
 
 

https://axa.pl/biznes/podroz/ubezpieczenia-turystyczne-dla-biur-podrozy/formularze-i-dokumenty/

