Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00216 Warszawa ul. Konwiktorska 9/10
tel. 22.635.55.54 i 503410649.
email:biuro@barbara-travel.eu
www. Barbara-travel.eu

KORSYKA I SARDYNIA – SAMOLOT.
TERMIN: 07.10 – 18.10.2019r. (12 dni).

Cena: 4.900 zł + 10 zł na Turystyczny Fundusz Ubezpieczeniowy.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
1. przelot rejsowymi liniami lotniczymi Alitalia do CAGLIARI.
2. 11 noclegów ze śniadaniami w formie bufetu i serwowanymi obiadokolacjami.
3. autokar na transfery i do realizacji programu.
4. pilota BUT Barbara.
5. ubezpieczenie koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki.
6. przeprawy promowe.
Cena nie obejmuje:
1. biletów wstępu i przewodników lokalnych około 150 Euro.
2. napoi do obiadokolacji.
3. ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
4. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

P R O G R A M W Y C I E C Z K I.
07.10.2019 r. (poniedziałek) 220 km.
Godz. 10.00 – zbiórka na MDL OKĘCIE.
Godz. 12.05 – wylot do RZYMU, lądowanie godz. 14.25.
Godz. 15.15 – wylot na Sardynię, lądowanie w CAGLIARI godz. 16.20. Przejazd wzdłuż wybrzeża z
pięknymi zatokami, półwyspami do ALGHERO. Nocleg i kolacja.
08.10.2019 r. (wtorek)
Dzień wolny . Śniadanie i kolacja w hotelu. Wieczorem spacer z pilotem po centrum ALGHERO,
nazywanym Małą Barceloną , z zginalną architekturą hiszpańską, z budowlami w stylu gotyku
katalońskiego, pięknymi widokami. Miasto słynie z wyrobów z korala i pysznej langusty.
09.10.2019 r. (środa) 35 km+ 35 km.
Po śniadaniu przejazd do SASSARI. Zwiedzanie miasta z jedną z piękniejszych katedr na Wyspie i
średniowieczną starówką. Przejazd do Klasztoru i Kościoła Trójcy Świętej od Łaciatej Krowy z XII w.
z dobrze zachowanymi freskami. Wycieczka statkiem do GROTY NEPTUNA która liczy ponad 130
milionów lat , ma około 4 m długość i fantazyjne formacje skalne. Kolacja i nocleg.
10.10.2019 r. (czwartek) 33 km+ 88 km.
Po śniadaniu przejazd do CASTELSARDO najpiękniejszego miasteczka na Sardynii., z zamkiem DORIA
na szczycie wzgórza, labiryntem wąskich i stromych uliczek, katedrą z XVI w. W pobliżu miasta skała
przypominająca słonia. Przejazd do miasteczka ŚW.TERESA GALLURA i prom na KORSYKĘ przez
Przełęcz Bonifacego do BONIFACCIO. (rejs około 1 godz.) . Zwiedzanie miasta najbardziej śródziemnego
na wyspie. W programie dzielnica portowa , górne miasto z Bramą Francuską, schody Króla Aragonii,
kościół św. Dominika z 1270 r. i zabytkowe domy - fortece. Kolacja i nocleg w okolicach BONIFACIO.

..................................................
Konto bankowe: 2312 40288 71111 0000 3388 2323, Bank PKO S. A.;
NIP: 526 – 005 – 53 – 31; Koncesja nr 0168; Polisa SIGNAL IDUNA M 37627

11.10.2019 r. (piątek) 64 KM + 23 KM +50 KM.
Po śniadaniu przejazd przez urodzajny REGION SARTENAIS - zieloną ziemię winnic, do miasteczka
PROPRIANO najpopularniejszego kurortu morskiego na Korsyce .Postój w miasteczku FILITOSA.,
nazwa oznacza miejsce gdzie rosną paprocie. Zobaczymy megality z około 3500 roku p.n.e. Są to groby
wykonane z obrobionych płyt kamiennych . W pobliżu grobowców ustawiono menhiry o wysokości od 2 do
4 metrów. Krótki postój w PITRUSELLA i spacer szlakiem mirtów, dzikich drzew oliwnych, lawendy,
wrzośców. Srebrna Plaża - czas na kąpiel. Przyjazd do AJACCIO co znaczy postój. Zwiedzanie rodzinnego
miasta Napoleona Bonaparte. Zobaczymy targ, , stare miasto z Placem Generała de Gaulle, molo Cytadeli,
renesansową Katedrę z XVI w., Plac Palmowy, handlową ulicę Kardynała Fescha, Diamentowy Plac z
widokiem na zatokę , Dom Rodziny Bonaparte. Kolacja i nocleg .
12.10.2019 r. (sobota)70 km + 114 km.
Po śniadaniu przejazd przez ZATOKĘ SAGONE, PORTO do miasteczka PIANA, położonego w niezwykle
widokowym miejscu, z uroczymi placykami i białymi domami z XVIII w. Przejazd przez ZATOKE PORTO
(na liście UNESCO), wybrzeżem składającym się z ciągu klifów z czerwonego granitu i skał. WĄWÓZ
SPELUNKA wyrzeźbiony przez 3 rzeki. Kolacja i nocleg w okolicach PORTO.
13.10.2019r. (niedziela).
Po śniadaniu przedpołudnie wolne. Po południu rejs statkiem do REZERWATU PRZYRODY SCANDOLA
(na liście UNESCO) - 3,5 godziny. Zobaczymy przepiękne pejzaże z grotami, czerwonymi klifami. Ponad
450 gatunków alg. Zobaczymy rzadkie gatunki ptaków jak Rybołowy, kormorany czy sokoły wędrowne.
Zobaczymy LES CALANCHE z przedziwnymi rzeźbami z granitu o ciekawych formach jak żółw, orzeł,
biskup z pastorałem czy głowa psa. Kolacja i nocleg w okolicach PORTO.
14.10.2019 r. (poniedziałek).
Dzień wolny. Kolacja i nocleg w okolicach PORTO.
15.10.2019 r. (wtorek).
Po śniadaniu przejazd do CALVI i zwiedzanie miasta. Nazwa miasta pochodzi od łacińskiego słowa calvus
czyli łysy. Zobaczymy Cytadelę, Plac Krzysztofa Kolumba, fortyfikacje, Pałac Gubernatora , Pałac Biskupa,
port. Przejazd przez REGION BALANGE z żyznymi wzgórzami, malowniczymi wioskami, sadami ,
winnicami, palmami i figowcami. Przystanek w SAN ANTONIO z labiryntem ulic, niezliczonymi bramami
i pasażami, z domostwami z ciemnego granitu. W miasteczku pełno sklepików z ceramiką, biżuterią,
miejscowymi rarytasami kulinarnymi i wspaniałe widoki. Kolacja i nocleg w okolicach BASTII.
16.10.2019 r. (środa).
Po śniadaniu zwiedzanie BASTII największego portu francuskiego na Morzu Śródziemnym.
Pospacerujemy po TERRA VECCHIA i zobaczymy Plac św. Mikołaja z portem, dawne merostwo z targiem,
największy na Korsyce kościół św. Jana Chrzciciela, Pałac Sprawiedliwości. W TERA NOVA zobaczymy
Cytadelę, Pałac Gubernatora, Kaplicę Św. Krzyża. Przejazd wzdłuż Szmaragdowego Wybrzeża przez Region
la Castagniccia, krainę jadalnych kasztanów. Kolacja i nocleg w okolicach BONIFACCIO.
17.10.2019r. (czwartek).
Po śniadaniu prom na SARDYNIĘ, przejazd do CAGLIARI. Zwiedzanie stolicy SARDYNII. W programie
ZAMEK ŚW. MICHAŁA, CENGTRUM HISTORYCZNE, KATEDRA ŚW. MARII, PAŁAC CIVICO,
PAŁAC KRÓLEWSKI, BASTION ŚW. REMY. Kolacja i nocleg.
18.10.2019 r.(piątek).
Śniadanie suchy prowiant.
Godz. 5.00 – wyjazd na lotnisko.
Godz. 6.30 – wylot do RZYMU. Lądowanie godz. 7.35.
Godz. 8.50 – wylot do WARSZAWY Godz. 11.15 lądowanie w WARSZAWIE.

