
  

 

SARDYNIA – SZMARAGDOWA WYSPA 

WŁOCH I TOSKANIA,                                
WYCIECZKA AUTOKAREM, 11 DNI 

Sardynia – to druga co do wielkości włoska wyspa,  leży w centrum 

Morza Śródziemnego, w połowie drogi między Europą i Afryką                            

i słynie z niezwykle urozmaiconego wybrzeża. Co warto zobaczyć na 

Sardynii? Piaszczyste plaże, piękne miasteczka, bajkowe zatoki                 

i wysepki, a przede wszystkim zadziwiające szmaragdowym kolorem 

kryształowo czyste morze będące niewątpliwie największym 

walorem wyspy. Uroki Sardynii docenili m.in. Julia Roberts, 

Leonardo di Caprio, Mariah Carey i Cristiano Ronaldo a także wiele 

polskich gwiazd. Swoją rezydencję ma tu również Silvio Berlusconi. 

My również chcemy Państwu pokazać tą bajeczną wyspę. Toskania 

to jeden z najpiękniejszych włoskich regionów łączący w sobie 

wszystkie cechy włoskiego dolce vita. Są tu piękne krajobrazy, 

słynna na całym świecie kuchnia, urokliwe, średniowieczne 

miasteczka. Podczas naszej wycieczki zobaczymy Florencję – stolicę 

Toskanii oraz słynną na całym świecie Pizę z krzywą wieżą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin:               

03.10 – 13.10.2022 

 

Bardzo bogaty 

program 

zwiedzania 

 

Sardynia                         

i Toskania 

 

 Werona  

 

 

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA 

 
BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

wycieczki@o2.pl 

FB @podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 
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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

1. DZIEŃ:  PRZEJAZD NOCNY                                                                               poniedziałek, 3.10.2022 r. 
 

Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych z miejsca ustalonego z Organizatorem, przejazd 

tranzytowy do Włoch.  

2. DZIEŃ:  PRZYJAZD DO WŁOCH, odpoczynek po podróży                                      wtorek, 4.10.2022 r. 
 

Przyjazd do hotelu w okolicach Padwy, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży, obiadokolacja                      
i nocleg. 
 

3. DZIEŃ: PIZA – LIVORNO- zaokrętowanie na prom                                                     środa, 5.10.2022 r.                  

 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Pizy. Spacer                                          

z przewodnikiem, w programie: Plac Cudów z Katedrą (wejście), 

Baptysterium wraz ze sławną Krzywą Wieżą (z zewnątrz). Czas 

wolny na posiłek. Przejazd do Livorno. Zaokrętowanie na prom. 

Wypłynięcie na Sardynię. Nocleg na promie (prom wypływa           

ok. 21.00, przypływa na Sardynię około  8.00 rano. Na promie 

posiłki do zakupu we własnym zakresie, nocleg w kabinach                              

4- osobowych). 

 

4. DZIEŃ: OLBIA – SANTA TRINIDA DI SACCARGIA - CASTELSARDO           czwartek, 6.10.2022 r. 

Przypłynięcie do portu w Olbii na Sardynii                                       

i wyokrętowanie, następnie przejazd do Opactwa Santa  Trinita 

di Saccargia (Matki Boskiej od Łaciatej Krowy), ważnego 

ośrodka życia religijnego wyspy, w którym zobaczymy XII-

wieczne freski. Następnie przejazd do Castelsardo i zwiedzanie 

miasta usytuowanego na skalistym wzgórzu nad piękną zatoką. 

Zobaczymy pozostałości Zamku Doria, pospacerujemy wąskimi 

uliczkami średniowiecznego miasteczka. W pobliżu miasta 

zobaczymy także jeden z symboli Castelsardo - Roccia del Elefante, skałę która przypomina 

wyglądem słonia. Przejazd do hotelu w miejscowości Alghero, zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja i nocleg.  

5. DZIEŃ: ALGHERO – GROTA NEPTUNA – CAPO CACCIA                                     piątek, 7.10.2022 r. 

 

Po śniadaniu zwiedzanie Alghero, zwanego „małą 

Barceloną”, tętniące życiem miasto  o hiszpańsko–

katalońskim stylu. W programie: kościół św. Franciszka, 

spacer po dawnych murach obronnych, skąd rozciąga się 

piękny widok na port oraz Capo Caccia. Następnie rejs 

statkiem do Groty Neptuna – jednej z największych 

atrakcji wyspy, zwiedzanie groty, degustacja lokalnych 

smakołyków Sardynii,  powrót do hotelu. Obiadokolacja i 

nocleg. 

 



 
 

6. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                                  sobota, 8.10.2022 r. 
 

Śniadanie, całodzienny wypoczynek. Proponujemy plażę w Alghero lub Stintino. Obiadokolacja                    

i nocleg. 

     
 

7. DZIEŃ:  BARBAGGIA                                                                                                  niedziela,  9.10.2022 r. 
 

Śniadanie i wykwaterowanie. Kolejny dzień przygód na 

Sardynii -  wycieczka jeepami w głąb Sardynii, do regionu 

Barbagia. Zapoznanie z niezwykłą sardyńską naturą, historią               

i zwyczajami mieszkańców. Powrót do Doliny Lannaitu na 

typowy sardyński obiad z pasterzami: pieczone prosię, chleb 

carrasau, sery, sardyńskie wędliny, wino Cannonau                                   

i miejscowe nalewki - mirto filu de ferru. Następnie przejazd 

do hotelu w okolicach Olbii. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 

nocleg. 

 

8. DZIEŃ: WYSPA LA MADDALENA – PORTO CERVO -OLBIA                    poniedziałek, 10.10.2022 r. 

Po śniadaniu przejazd do portu w Palau i przeprawa 

promowa na wyspę  La Maddalena, która należy do 

archipelagu wysp o tej samej nazwie. Archipelag La 

Maddalena składa się z siedmiu głównych wysp (La 

Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, 

Santa Maria, Razzoli) i niezliczonych małych wysepek. 

Czas wolny na odpoczynek. Następnie powrót do Palau                                  

i przejazd do Porto Cervo – spacer po kurorcie będącym 

sercem Costa Smeralda, z jachtami zacumowani w 

malowniczym porcie, willami gwiazd oraz urokliwymi zakątkami. Powrót do hotelu, obiadokolacja            

i nocleg. 

 

9. DZIEŃ: OLBIA – rejs do LIVORNO                                                                              wtorek, 11.10.2022 r. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na prom do Olbii, zaokrętowanie, całodzienny rejs do Livorno. 

Wyokrętowanie i przejazd na nocleg w okolicy Florencji, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. DZIEŃ: FLORENCJA                                                                                                      środa, 12.10.2022 r. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Florencji                                

– spacer z przewodnikiem po mieście: Plac Ratuszowy, 

malowniczy Most Złotników oraz Katedra Santa Maria del 

Fiore (jeśli będą kolejki, wejście do katedry indywidualnie w 

czasie wolnym), przykryta wspaniałą kopułą o średnicy prawie 

50 metrów, czas wolny, wyjazd w godzinach wieczornych do 

Polski (zwiedzanie + czas wolny ok. 9 godzin). 

 

11. DZIEŃ: Powrót                                                                                                            czwartek, 13.10.2022 r. 

Powrót do Polski w godzinach popołudniowych. Zakończenie świadczeń. 

 

TERMIN: 

           03.10-13.10.2022 
 

Cena podstawowa:                 
od osoby 2795 zł + 325 EUR 

przy grupie  
minimum 40 uczestników 

 
Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem klasy LUX Firmy Przewozy Pasażerskie DANA z Czarnego;             

• 7 noclegów w hotelach***/**** na terenie Włoch (1 nocleg w okolicy Padwy, Sardynia – 3 noclegi w 

okolicy Alghero,  i 2 noclegi w okolicy Olbii, 1 nocleg w okolicy Florencji);  

• rejs promem na trasie Livorno – Sardynia – Livorno (podczas rejsu nocnego na Sardynię nocleg w kabinach 

4-osobowych, podczas rejsu dziennego – fotele lotnicze, podczas rejsów z/na Sardynię posiłki nie są 

wliczone w cenę), 

• 7 śniadań kontynentalnych (pieczywo, ser, szynka, dżem, napoje: kawa, herbata, sok); 

• 7 obiadokolacji serwowanych;  

• opieka pilota; 

• ubezpieczenie T.U. UNIQA S.A.  pakiet zagranica KL do 20.000 EUR i NNW do 3.000 EUR obejmuje 

choroby przewlekłe; 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Zwrotów; 

• realizacja programu wycieczki: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdy jeepem w regionie 

Barbaggia, obiad sardyński, rejsy lokalne, degustacja lokalnych smakołyków, wjazdy do miast, tramwaj 

we Florencji, parkingi i inne opłaty drogowe i promowe,  

• usługi lokalnych przewodników i pilotów,  

• wynajem zestawów słuchawkowych,  

• taksa klimatyczna; 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                        

• napoje do obiadokolacji, 

• dodatkowe posiłki nie ujęte w programie i wydatki natury osobistej. 

 

 



 
DODATKOWE  INFORMACJE:                                                                                                                  .                                                                                                                                                

• dopłata do pokoju 1-os. – 135 EUR,  

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i   o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID – 19. W przypadku, gdy do wjazdu na teren Włoch będzie 

wymagany test na COVID – 19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie.  

 

WARTO WIEDZIEĆ: 

Waluta 

Obowiązującą walutą we Włoszech jest EURO. 

Płatność kartą 

We Włoszech  w większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. 

Odnośnie wysokości pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim 

banku. 

Ważne 

Sugerujemy zabrać wygodne buty, nakrycie głowy oraz kremy z filtrami do opalania. 

Dokumenty podróży 

Każdy uczestnik musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport. Warto 

zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


