SARDENYA - ALGUER
Del 26 de setembre al 3
d'octubre de 2022

1.455 € + tax
8 dies

SARDENYA I L'ALGUER
És un viatge a una illa única, antiga
sens dubte, a una zona d'Itàlia on els
capricis de la mare terra han plasmat
colors, jocs de grutes marines i
terrestres, contes de mil i una nits,
postes de sol a càmera lenta i a
primera fila del teatre sard.
El so de les onades de mars
cristal·lins, nets i impossibles de
reproduir amb la paleta de colors
d'un pintor.
Vens amb nosaltres?
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26 SETEMBRE (Dilluns)
PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – CAGLIARI
Trasllats a l’aeroport del Prat. Sortida en vol a la tarda. Arribada
a Cagliari. Sopar i allotjament.
27 SETEMBRE (Dimarts)
CAGLIARI – NORA – SANTA MARGHERITA – CHIA – CAGLIARI
Esmorzar. Descobrirem un dels llocs més màgics que es poden
trobar en la bella Itàlia, conegut per les seves platges, cales de
color maragda i les seves restes arqueològiques. Recorregut
per barri artístic cultural pel barri murallat, descobrirem la torre
de l’elefant, el bastió de Saint Remy i la catedral Santa Maria.
Després sortida cap a Nora, visita d’aquesta ciutat que data de
l’època fenícia i púnica. Dinar. A la tarda, descobrirem els
paratges i les meravelloses platges com Santa Margherita de
Pula i de Chia. Sopar i allotjament.

28 SETEMBRE (Dimecres)
CAGLIARI – ORISTANO – NUORO – ORGOSOLO – OLBIA
Esmorzar i sortida en direcció a la famosa Costa Maragda,
recorregut per la Sardenya interior plena de tradicionals pobles
de muntanya, parada a dinar a Oristano, visita d’aquesta ciutat
medieval i 1ª capital de Sardenya. A continuació coneixerem
Nuoro i Orgosolo, petit poble famós pèls sus murals que
satiritzen la vida italiana. Arribada a Olbia, ciutat que ens
sorprendrà pels seus edificis del segle XIX. Acomodació a
l’hotel, sopar i allotjament.

29 SETEMBRE (Dijous)
ISOLA MADDALENA i COSTA MARAGDA – PORTO CERVO
Esmorzar. Excursió en barca per descobrir l’illa Maddalena, on
realitzarem un recorregut de 20 Kms amb espectaculars vistes i
gaudirem de l’ambient del port. Retorn en ferry a Palau. Dinar. A
la tarda, ens traslladarem cap a Porto Cervo, un dels llocs més
“chics” de l’illa, amb luxosos restaurants, singulars bars i
exclusives boutiques. Retorn a Olbia, sopar i allotjament.
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30 SETEMBRE (Divendres)
OLBIA – TOMBA DE LOS GIGANTES - SANTA TERESA –
L’ALGUER
Després d’esmorzar, visita de la bella i exclusiva costa Maragda,
farem una parada per visitar Arzachena, visita a la tomba del
gegants i l’escultura monumental del “Capo d’Orso”. Des d’aquí,
contemplarem les vistes de l’arxipèlag de la Maddalena,
composada per més de 40 petites illes granítiques amb les
cases camuflades entre les roques. Ens traslladarem cap a
Santa Teresa de Gallura, visita d’aquesta bonica ciutat,
coneguda per la seva natura i cultura, llocs històrics com la
torre Longosardo. Dinar en una de les seves meravelloses
platges. A continuación Castellsardo, un dels pobles més
màgics de l’illa, dominat pel seu imponent castell a dalt d’una
roca volcànica que s’endinsa al mar. Sopar i allotjament a
Alguer.

01 OCTUBRE (Dissabte)
PORTO TORRES – STINTINO - L’ALGUER
Esmorzar i sortida en direcció a Porto Torres, visita de l’esglèsia
de San Gavino. Dinar a la vila marinera de Stintino, a la seva
famosa platja de “la Pelosa”. Continuació del viatge a l’Alguer,
acomodació a l’hotel, sopar i allotjament.

02 OCTUBRE (Diumenge)
L’ALGUER; ciutat i monuments - Coves de Neptú
Esmorzar. Alguer, es una ciutat que fou colònia de Corona
d’Aragó i Catalunya, que van repoblar l’illa al llarg de 350 anys.
Visita amb guia local de les seves antigues muralles, coneguda
pel seu casc antic empedrat. Alguns dels seus edificis d’estil
gòtic català son la catedral de Santa María, amb el seu
imponent campanar, el Palazzo Guillot i la Chiesa di San
Francesco, Chiesa di San Michele té una cúpula de ceràmica de
colors. Dinar. Opcionalment, podrem visitar el Museu del
Corallo que allotja exposicions sobre el coral vermell. A la
tarda, excursió en vaixell a les coves de Neptú al cab de Caccia.
Sopar i allotjament a l’hotel
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03 OCTUBRE (Dilluns)
L’ALGUER – CAGLIARI - BARCELONA – PUNT D'ORIGEN
Esmorzar. Matí lliure per acabar de gaudir de la ciutat. Dinar. A
l'hora convinguda trasllats cap a Cagliari a l’aeroport per sortir
en vol cap a Barcelona a les 22:20h. Arribada a les 23:50h i
trasllats al punt d'origen.
FI DELS NOSTRES SERVEIS

PREU PER PERSONA

SERVEIS INCLOSOS
Vols directes Barcelona - Cagliari - Barcelona
Cia. Vueling.
Facturació d'una maleta 23kg.
Pensió Completa
Hotels 4 i 5 *
Expert guia acompanyant durant tot el viatge amb
servei de ràdio-guies per mantenir la distància social
Autocar privat amb seients assignats per mantenir la
distància de seguretat
Entrades i visites incloses
Trasllats punt d’origen – aeroport – punt d’origen
*Descompte -30€ per no utilitzar aquest servei
Assegurança d’assistència i cancel·lació. Inclou nova
normativa Covid-19.
*Tots els restaurants i l’hotel segueixen les mesures
higièniques i distàncies de seguretat marcades pel
govern

1.455 € + 119 € taxes

SERVEIS OPCIONALS
Suplement habitació individual: 243 €

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI vigent
CERTIFICAT VACUNACIÓ COVID DIGITAL EU

CONDICIONS GENERALS
Despeses cancel·lació:
De 35 - 25 dies: 25%
De 24 - 15 dies: 60 %
De 14 - 0 dies: 100 %

Rambla Nova 39, Igualada
938 017 892
info@viatjaliadestins.cat
viatjaliadestins.cat

Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596
Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

