Почивка в Сардиния
Най-престижната, екзотична и луксозна дестинация в Европа

Директен чартърен полет
удобни часове и продължителност на полета 2 часа
Lindbergh Cala Della Torre 4* Premium
Отличен четиризведен хотел със собствен плаж и в населено място – идеалният
избор за активна почивка в Сардиния, съчетан с много вълнуващи екскурзии.
С включена безплатна застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ
8 дни / 7 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на база All
Inclusive и летищни такси.
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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 Lindbergh Cala Della Torre 4*;
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Wi-Fi интернет на рецепция и в общите части;
- Безплатно ползване на чадъри и шезлонги;
- Анимационни забавления за малки и големи.
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро Асистънс с ДЗИ;
- Представител на туроператора с български език за целия престой;
- Включена застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ с покритие за първите

1000 лв. на човек от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУЪРЪНС ГРУП“.
Цената не включва:





Алгеро – 90 лв. за възрастен / 50 лв. за дете 02 - 11.99г.
Сасари и Кастелсардо – 110 лв. за възрастен / 56 лв. за дете 02-11.99г.
Коста Смералда – 80 лв. за възрастен / 40 лв. за дете 02-11.99г ;
Архипелага Магдалена (Ла Мадалена) – 150 лв. за възрастен / 76 лв. за
дете; 02-11.99 г.;
 Корсика – 190 лв. за възрастен / 96 лв. за дете 02-11.99 г.;
 Каляри и Баруминим – 160 лв. за възрастен / 80 лв. за дете 02-11.99 г.;
 Лични разходи;
 Входни такси;
 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.;
 Застрахователни суми и премии, и административни такси при доплащане за
застраховка “Отмяна на пътуване” (по желание на клиента) за сумата на
пакета над 1000 лв. е 8,00 лв. от страна на индивидуален клиент от ЗАД
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУЪРЪНС ГРУП“.

Резервации:
Първоначална вноска: 350 лв. при подписване на договор.
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване.

Полетно разписание: (подлежи на препотвърждение)
София – Олбия: 16:00 ч. – 17:10 ч.
Олбия – София: 18:00 ч. – 21:10 ч.
Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност – около 50 минути в посока с 3/4* автобус.

Хотел
LINDBERGH CALA DELLA TORRE 4* Premium

Местоположение:
Lindbergh Cala Della Torre 4* се намира на 50 м. 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 м. се простира частният пясъчен плаж
на Lindbergh Cala Della Torre 4*. 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:
Lindbergh Cala Della Torre 4* 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 възрастни и деца;
 Амфитеатър със съвместимост 300 места.
Услуги срещу доплащане:
 Плажна кърпа срещу депозит от евро 20;
 2.50 евро 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 евро на ден).
Стаи: Lindbergh Cala Della Torre 4* 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. вино;
 Напитки 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.
Екскурзии
Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.
Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 25 туристи. Всички
екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място. Провеждането на екскурзии не
се гарантира без минимум събрани туристи.
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Алгеро (целодневна екскурзия)
90 лева за възрастен /50 лева (деца 2 -11,99г.)
Панорамна обиколка на едно от най-красивите градчета на остров Сардиния.
Градчето е известно със своята изключително добре запазена типичната
архитектура от Каталуния. Едни от най-известните забележителности са
запазените Крепостни стени, порти и кули, най – високата от които е Торе де
Сулис със своите 22 метра, а кулата Торе ди Порта е събрала най-интересните
разкази за историята на прекрасното градче Алгеро. Алгеро е известно също така и
със своите приказни плажове, където многобройните посетители ежедневно
събират тен или се отдават на спортове, като – сърф, водни, каяк и други.
Цената включва: трансфер, панорамна обиколка.
Цената не включва: лични разходи.

Сасари и Кастелсардо (целодневна екскурзия)
110 лева за възрастен / 56 лева (деца 2 – 11,99г.)
Посещение на втория по големина град на остров Сардиния и една от найпредпочитаните дестинации за посещение от туристите, а именно градчето
Сасари със своят неповторим и автентичен чар. Сасари е модерен град, който пази
история още от неолита. През ІХ-Х век в града се заселват римляни, благодарение
на които и до днес са запазени изключителни забележителности. Възможност за
разглеждане на забележителностите: Централния площад с паметника на
Виктор Емануил, Катедралата, посветена на Св. Николас в готически стил от
ХІІІвек, Крепостните стени от ХІІІ век.
Отпътуване за приказното пристанищно градче Кастелсардо кацнало върху скала
на брега на морето. Трансфер до хотела.
Цената включва: трансфер, обиколка.
Цената не включва: лични разходи.

Коста Смералда (целодневна екскурзия)
80 лева за възрастен / 40 лева (деца 2 – 11,99г.)
Отпътуване от хотела за посещение на третия в Европа най-посещаван курорт от
най-богатите хора в света – Коста Смералда. Изумрудения бряг или скъпоценният
камък на остров Сардиния е изключително оживен и елегантен и е символ за
разточителството и лукса, които изпълват атмосферата. Това е едно екологично
чисто кътче, при което и най-малката подробност е в пълна хармония със
заобикалящия го приказно-красив пейзаж. Посещаваме Порто Черво, където се
намират най-луксозните вили на всички световни личности. Пешеходната разходка
продължава покрай най-скъпите и бутикови магазини и покрай яхтеното
пристанище, където ще имаме възможност да усетим атмосферата на това райско
място. След курорта Порто Черво се насочваме към един от най-емблематичните
плажове на Сардиния – Капричоли, където ще имате възможност за плаж и
разходка сред истинската природа на острова.

ВАЖНО: Свободно време за плаж – препоръчваме да носите бански и плажни
принадлежности.
Цената включва: трансфер, обиколка.
Цената не включва: лични разходи.

Архипелага Магдалена/ Ла Мадалена (целодневна екскурзия с включен обяд)
150лева за възрастен / 76 лева (деца 2 – 11,99г.)
Архипелага Магдалена (Ла Мадалена) е островна група, която се състои от над
60 острова, разположена североизточно от остров Сардиния. Изумява туристите
със спиращите дъха гледки към прозрачните води в тази част на Средиземно море.
Отпътува се рано сутринта с автобус към град Палау. От пристанището в Палау се
отпътува към архипелага Магдалена с туристически кораб. Посещение на 2 от
големите острова на архипелага. Свободно време за плаж и снимки. Акостиране на
пристанището в Палау и отпътуване с автобус към хотела.
ВАЖНО: Свободно време за плаж – препоръчваме да носите бански и плажни
принадлежности.

Цената включва: обяд на борда на кораба.
Цената не включва: лични разходи.

Корсика (целодневна екскурзия)
190 лева за възрастен / 96 лева (деца 2 – 11,99г.)
Посещение на остров Корсика или още познат като „Островът на красотата“.
Изключителната природна красота на острова, привлича ежегодно много туристи.
Една трета от острова е и Регионален природен парк „Корсика“. Тук могат да се
срещнат много и различни плодове, като лимони, портокали, маслини, грозде и
добре познатите плодове на кактуси. Тук можете да се насладите на прекрасни
природни феномени, закътани морски заливи и бели плажове. Едно от нещата,

които най-много впечатляват посетителите са: красивите римски храмове,
църквите в романски стил, както и готическите и барокови катедрали. По време на
тази екскурзия посещаваме град Бонифачо, който е един от най-красивите градове
в Корсика. Включена е пешеходна разходка на български език.
ВАЖНО: Възможно е ползването на туристическо влакче (по желание) –
около 6 евро на човек в две посоки.
Цената включва: трансфер, обиколка.
Цената не включва: лични разходи.

Каляри и Барумини (целодневна екскурзия)
160 лева за възрастен / 80 лева (деца 2 – 11,99г.)
Посещение на столицата Каляри – един от най-зелените градове на остров
Сардиния. Разглеждане на стария град, откъдето се откриват прекрасни гледки към
залива и пристанището. Тук са запазени и старите защитни стени, както и две кули
от 13 век. Впечатляваш образец за съвременно развитие на град в централното
Средиземноморие.
Отпътуване за археологическия обект Су Нураги в район Барумини. Су Нураги е
древен град на народа нураги, населявал Сардиния през бронзовата епоха. Градът е
построен в периода 17 - 13 век пр. Хр. и се състои от крепост с наблюдателни кули
и жилищна зона, която заобикаля укреплението. Добре запазените останки от
града са включени в Списъка за световно културно и природно наследство на
ЮНЕСКО през 1997 г. Това е единствения начин да усетите в пълна степен
цивилизацията на нурагите.
Цената включва: трансфер, обиколка.
Цената не включва: лични разходи.

ПРОГРАМА
8 дни / 7 нощувки

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 или целодневна екскурзия по желание Каляри и
Баруминин Вечеря. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време или целодневна екскурзия пожелание :Панорамна
обиколка на Алгеро. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Освобождаване на хотела.
Трансфер до летището за полет Олбия – София.

