SALES & MARKETING
DEPARTMENT

TOUR SARDENHA COMPLETA VERÃO 2019 (COD. CA-EPOB)
DOMINGO-DOMINGO /CAGLIARI-CAGLIARI 8 DIAS/7 NOITES
Dia 1 Domingo: Cagliari
Chegada a Cagliari e traslado ao hotel. Jantar e alojamento.
Dia 2 Segunda-feira: Cagliari - Nora – Cagliari.Café da manhã e saída para a antiga cidade de Nora fundada sob o domínio dos
fenícios entre os séculos IX e VIII aC. e que foi durante a dominação romana, na maior ciudade da ilha, tornando-se a capital da
província romana da Sardenha. Retorno a Cagliari e visita panorâmica da cidade. Tempo livre. Alojamento
Dia 3 Terça-feira: Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa – Alghero.Café da manhã. Partida para Barumini, onde visitaremos o
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centro nevralgico de Su Nuraxi. Continue até Oristano. Tempo livre para visitar a maior cidade do oeste da Sardenha. Continuação
da viagem com uma breve parada na cidade de San Giovanni di Sinis, onde a igreja mais antiga da Sardenha, Paleocristiana jóia
da S.VI. Continuaremos nossa jornada até chegarmos a Bosa, uma das mais belas e mais visitadas cidades medievais do norte da
Sardenha. Tempo livre para explorar suas pequenas praças e ruas cheias de palácios de pedra rosa, igrejas e seu impressionante
Castelo Malaspina que domina a cidade. Partida para Alghero. Jantar e alojamento.
Dia 4 Quarta-feira: Alghero (Capo Caccia). Café da manhã e visita panorâmica da cidade onde o passado Catalão ainda pode
ser visto hoje nas placas de suas ruas, em sua arquitetura, sua culinária, seu dialeto e suas tradições. Tarde livre ou visita opcional
(com suplemento) ao Promontorio di Capo Caccia e Gruta de Netuno, vai embarcar no navio motor direção do Capo Caccia para
entrar na Gruta de Netuno, de onde se pode admirar as grandes esculturas de estalactites e estalagmites que se refletem nas águas
cristalinas. Volte para o hotel. Jantar e alojamento.
Dia 5 Quinta-feira: Alghero - Sassari - Tempio Pausiana - Olbia
Café da manhã. Partida para Sassari para fazer uma visita panorâmica da segunda cidade mais importante da Sardenha. Continue
para a região de Longudoru, onde visitaremos o que é considerada a igreja românica mais bela e importante na Sardenha, a Igreja
da Santíssima Trindade de Saccargia, construída no século XII, sob o sistema introduzido pelos Mestres Pisanos alternando pedra
calcária e pedra basaltica. Continuaremos em direção a Tempio Pausania, cidade construída inteiramente em granito, visita livre do
centro. Continuação a Olbia através de Calangianus, capital da cortiça (90% da produção nacional na Itália, com 3.000
trabalhadores, 20 complexos industriais e 180 oficinas de artesanato). Chegada, jantar e acomodação.
Dia 6 Sexta-feira: Olbia - Excursão a Arzachena - Arquipélago de La Magdalena - Costa Esmeralda -Olbia
Café da manhã e saída para Arzachena, onde visitaremos a Tumba dos Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (ou Calichera) e a Necrópole
de Li Muri. Continue para Palau, onde embarcaremos em direção ao Arquipélago Magdalena. Visitaremos a capital e a mais
importante das ilhas: Isla de la Magdalena. Você terá tempo livre para caminhar por praças animadas. Regresso de barco até Palau
e continuamos até Porto Cervo, onde faremos uma breve parada no que é considerado o coração da Costa Esmeralda e o paraíso
VIP. Volte para Olbia. Jantar e alojamento.
Dia 7 Sábado: Olbia - Orgosolo – Cagliari. Café da manhã. Partida para o coração montanhoso da Ilha. Chegada a Orgosolo,
uma antiga cidade de pastores, símbolo do mundo cultural de Barbàgia e conhecida principalmente por seus mais de 150 murais.
Almoço tradicional no campo. Continuação pela estrada panorâmica da Costa del Rey até chegar a Arbatax, onde você pode ver
as inconfundíveis rochas vermelhas (Porfidio). Parada curta e partida para Cagliari. Alojamento
Dia 8 Domingo: Cagliari
Pequeno almoço Tempo livre até o horário indicado e traslado ao aeroporto para voar até a cidade de destino. Fim dos nossos serviços
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso,
“VERDESICILIA T.O.” garante todas as visitas e passeios mencionados no itinerário.
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA
VERDESICILIA SOC. COOP.
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES
Alghero o Sassari
: Hotel Calabona **** (Alghero) – Hotel Grazzia Deledda**** (Sassari)
Olbia
: Hotel President**** / Hotel Mercure Olbia****
Cagliari
: Hotel Regina Margherita**** / Thotel****
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2019-2020 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES”
NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2019-2020 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES”
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TOUR SARDENHA COMPLETA VERÃO 2019 (COD. CA-EPOB)
DOMINGO-DOMINGO /CAGLIARI-CAGLIARI
8 DIAS/7 NOITES
PREÇOS POR PESSOA – ALTA TEMPORADA
€ 1.392,00 por pessoa em quarto duplo
€ 377,00 suplemento de quarto individual
€ 1.323,00 terceira cama adulto
SAIDAS ALTA TEMPORADA
Agosto.........11
PREÇOS POR PESSOA – MEIA TEMPORADA
€ 1.297,00 por pessoa em quarto duplo
€ 313,00 suplemento de quarto individual
€ 1.231,00 terceira cama adulto
SAIDAS MEIA TEMPORADA
Julho.............07...21
Agosto.........25
PREÇOS POR PESSOA – BAIXA TEMPORADA
€ 1.254,00 por pessoa em quarto duplo
€ 313,00 suplemento de quarto individual
€ 1.191,00 terceira cama adulto
SAIDAS BAIXA TEMPORADA
Junho.................09...23
Setembro...........08...15....29
O preço inclui:
- Alojamento em hotéis de 4 estrelas, ocupando quartos duplos com casa de banho privada ou duche no quarto e pequeno-almoço.
- 5 jantares no hotel ou restaurante local - sem bebidas
- 1 almoço em um restaurante típico - sem bebidas
- Transporte em ônibus de luxo.
- transfers de entrada e saída
- City tax (pagas localmente) = IMPOSTO DA CIDADE
- Guia de acompanhamento em espanhol durante todo o passeio, exceto no dia 1 e no último dia.
- Visitas panorâmicas durante todo o programa, exceto em Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Alghero, Sassari, Tumulus dos Gigantes,
Necropolis of Li Muri
- Entrada para Nora, entrada para Su Nuraxi, entrada para a Santíssima Trindade de Saccargia, entrada para a Tumba dos Gigantes,
entrada para a Necrópole de Li Muri.
- Ferry para o Arquipélago Magdalena.
- Iva
O preço NÃO inclui:
- Vôos
- Pensão completa
- Bebidas durante as refeições
- Entradas nos monumentos, excepto as indicadas na secção "o preço inclui"
- Dicas e extras pessoais.
- serviço de inicialização.
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- Qualquer outro conceito não indicado em "o preço inclui"
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