Сардиния

8 дни / 7 нощувки
Настаняване / Ранни записвания да 17 декември 2019 гадина и редовни цени

Дата
09.0616.06
22.0929.09

1-во дете 2-ро дете

Брой
нощувки

Човек в
двойна
стая

7

1588
1538

2324 2224

7

1456
1388

2134 2087

Единична
стая

3-ти / 4-ти
възрастен

2 – 12
години

2 – 12
години

1246 1198

656 628

1096
1038

1246 1196

656 628

1026 938

Полети
Полет

Излита /
час

София – Олбия

10:00

11:00

Bulgarian Air
Charter;

Олбия – София

12:00

15:00

Bulgarian Air
Charter

Каца / час Авиокомпания

Туристическа програма
ДЕН-1
Директен чартърен полет София – Олбия / Сардиния. Трансфер до хотела. Вечеря.
Нощувка.
ДЕН-2
Закуска. Информационна среща с Вашия представител в хотела. Свободно време за
плаж или целодневна екскурзия по желание: Сасари и Кастелсардо. Вечеря.
Нощувка
ДЕН-3
Закуска. Свободно време за плаж или целодневна екскурзия по желание: Коста
Смералда. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-4
Закуска. Свободно време за плаж или целодневна екскурзия по желание:
Архипелага Магдалена (Ла Мадалена) . Вечеря. Нощувка.
ДЕН-5
Закуска. Свободно време за плаж или целодневна екскурзия по желание: Корсика.
Вечеря. Нощувка.
ДЕН-6
Закуска. Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.

ДЕН-7
Закуска. Свободно време или целодневна екскурзия пожелание :Панорамна
обиколка на Алгеро и посещение на пещерата на Нептун. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-8
Закуска. Освобождаване на хотела.
Трансфер до летището за полет Олбия – София.

Цената включва
* Самолетен билет София – Олбия – София, с чартърен полет на Bulgarian Air
Charter;
* Летищни такси;
* Регистриран багаж 20 кг. и ръчен багаж 5 кг;
* 7 нощувки на база All Inclusive Soft в хотел Lindbergh Cala Della Torre 4*;
* Трансфер летище – хотел – летище;
* Wi-Fi интернет на рецепция и в общите части;
* Безплатно ползване на чадъри и шезлонги;
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро Асистънс с ДЗИ;
Представител на туроператора с български език за целия престой;

Цената не включва
* Лични разходи;
Допълнителни екскурзиии
* Застраховка “Отмяна на пътуване”;
* В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и
други допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен
преди сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от
пътуващия като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или
такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища,
цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета,
фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните
напитки в автобусите или самолетите и др.

Допълнителни екскурзии:
Екскурзия

Вид

Цена
Цена за
дете 2 –
възрастен
12 г.
в лева

в лева

Алгеро и пещерата на Нептун

Целодневна

127

65

Сасари и Кастелсардо

Целодневна

108

55

Коста Смералда

Целодневна

108

55

Архипелага Магдалена (Ла
Мадалена)

Целодневна

147

74

Корсика

Целодневна

186

94

Хотел
LINDBERGH CALA DELLA TORRE 4*

Местоположение:
Хотел Eden Village Cala Della Torre 4* се намира на 50 метра от центъра на курорта
Ла Калета. Заобиколен от огромна борова гора. На няколко крачки от хотела се
намира общественият плаж на Ла Калета, а на 750 метра се простира
частният
пясъчен плаж

на хотел Eden Village Cala Dela Torre. До плажа се достига изключително лесно с
помощта на редовно влакче от хотела. Ефективността на хотелските услуги и
гостоприемството на персонала, са гаранция за една прекрасна ,забавна и комфортна
почивка.

Хотел:

Hotel Eden Village Cala Della Torre предлага на своите гости всички нужни удобства
за една незабравима почивка:













24/7 часова рецепция;
ТВ стая;
Частен паркинг;
Ресторант L’Ancora с традиционна и средиземноморска кухня;
Собствен пясъчен плаж оборудван с чадъри и шезлонги;
Транспорт до и от плажа;
Басейн – 300 кв.м.;
Детски басейн – 35 кв.м.;
Солариум;
Wi-Fi достъп в общите части на хотела;
Анимационни услуги за малки и големи;
Амфитеатър със съвместимост 300 места;

Услуги срещу доплащане:






Плажна кърпа срещу депозит от € 20;
2,50 € се доплаща за подмяна на кърпа;
Възможност за наем на кола;
Възможност за наем на лодка;




Училище за гмуркане и кайт-сърфинг;
Детска кошарка (10,00 € на ден);

Стаи:

Хотел Eden Village Cala Della Torre разполага с 192 комфортно оборудвани стаи за
прекрасен престой и незабравима почивка.
Стаите са обзаведени уютно, функционално и в модерен стил с:










Климатик;
Самостоятелен душ;
Телевизия;
Сейф;
Сешоар;
Минибар;
Телефон;
Вътрешен двор или тераса с маса и столове;
Стаите са с гледка към басейна или градината на хотела;

Ресторант:
Кухнята на ресторанта L’Ancora предлага традиционна и средиземноморска кухня,
приготвена с най-пресните местни продукти и деликатеси. Всички ястия предлагани
от ресторанта на хотела са без глутен.
Концепция на ALL INCLUSIVE Soft:







Закуска на блок маса;
Междинна закуска от 11:30 ч. до 12:30 ч.;
Обяд на блок маса;
Следобедна закуска от 16:30 ч. до 17:30 ч.;
Вечеря на блок маса;
По време на храненията: 500 мл. вода на човек и 250 мл. домашно вино;



Напитки по време на престоят от диспенсър машини от 11:00 ч. до 23:00 ч.;

Развлечения и спорт:
Хотелът предлага богата и разнообразна дневна и вечерна развлекателна програма.
За най малките гости на хотела развлеченията са съобразени с възрастта на
дечицата. Предлагат се игри за деца от 3 -11г. и за деца от 12-17г. Аниматорските
услуги се изпълнява от високо квалифициран персонал предлагащ разнообразие от
забавления за малки и големи:








Турнири по тенис на маса;
Уроци по Аеробика;
Водна аеробика;
Игри за малки и големи;
Плажен тенис;
Плажен волейбол;
Вечерни шоу програми в амфитеатъра на хотела;

Плаж:
Плажът с фин пясък, оборудван с чадъри и шезлонги, се намира само на 750 метра и
може да се стигне пеша или с редовно влакче, което се движи на няколко минутни
интервали от хотела към морето.
Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно за гостите на хотела.
Интернет:
Безплатен на рецепция и в общите части.

