
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Ont Sardinië
Sardinië met een bezoek aan de
zustereilanden La Maddalena en Caprera

OHet Zuiden & Jacobs Reizen combineert in deze 8-daagse reis
natuur en cultuur en bezorgt u deze lente een heerlijke week op
Sardinië, een met wel heel veel natuurschoon gezegend eiland. U
logeert 7 nachten op basis van halfpension in het 4* Blu Hotel Laconia
Village (www.bluhotellaconia.it) bij het stadje Cannigione. Van hieruit
maakt u excursies o.l.v. een Duitstalige gids. U wordt vergezeld door
eigen Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding 3 excursies zijn inclusief
en er is vervoer vanuit Limburg naar Düsseldorf. Het is een
standplaatsreis, dus dat betekent: slechts één keer uw koffer
uitpakken.

 

Dag 1 - Duesseldorf - Olbia 

Woensdag 1 mei 

Vanuit Limburg per bus naar Düsseldorf. U vliegt om 07.30 uur (onder
voorbehoud) naar Olbia. Landing om ca. 09.35 uur, transfer naar hotel
Blu hotel Laconia Village (www.bluhotels.it) (of gelijk-waardig) Het
hotel ligt op 500 m van het strand. Uw kamer beschikt over
alle gewenste faciliteiten. Ook aanwezig restaurant, bar, zwembad,
sportfaciliteiten etc. Diner.

Dag 2 - Donderdag 2 mei

8 dagen vanaf
€ 1.065,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar en
van Düsseldorf

Vlucht Düsseldorf - Olbia met
Eurowings incl. taxen en belastingen

20 kg ruimbagage & 8 kg
handbagage per persoon

Hoteltransfer ter plekke v.v.

7 nachten op basis van halfpension in
hotel Blu Laconia Village in
Cannigione

Hele dagtocht met gids naar La
Maddalena & Caprera incl. boottrip

Hele dagtocht met gids naar Olbia en
Costa Smeralda

Hele dagtocht met gids naar Nuoro &
Orgosolo incl. lunch

Duitssprekende gids ter plekke

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis
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Olbia & Costa Smeralda 

U bezoekt Olbia met zicht op het imposante kalkstenen eiland
Tavolara. Tijdens een stadswandeling ziet u o.a. de kathedraal San
Simplicio. Via een mooie rit langs de betoverende stranden en een
smaragdgroene zee arriveert u aan de Costa Smeralda. Een geliefd
domein van de rijken op aarde met het chique Porto Cervo als trots
middelpunt. Uiteindelijk via Porto Rotondo terug naar het hotel.  

 

Dag 3 - Vrijdag 3 mei

La Maddalena & Caprera (ca. 70 km)

Hele dagtocht met gids. Vanuit Palau met het veer naar La
Maddalena, het grootste eiland voor de noordkust van Sardinië.
Maddalena is het nationale water- en eilandenpark bij de Costa
Smeralda, hier liggen op 50 km² 23 eilanden en eilandjes. U ziet
vandaag ook de “grote beer”, een enorme granieten rots in de vorm
van een beer die zijn blik richt op de eilanden La Maddalena, Caprera
en Santo Stefano. Diner.

 

Dag 4 - Zaterdag 4 mei

Vrije dag of Alghero 

Tijd voor een heerlijke vrije dag, geniet van de faciliteiten in en om uw
hotel. Of schrijf u in voor een optionele excursie naar Alghero (alleen
bij voldoende deelnemers). Meer dan bezienswaardig zijn o.a. de
kathedraal uit de 15e eeuw, de Catalaanse stadsmuur, het klooster
San Francesco en de Torre del Espero Real. De stad wordt ook wel
“Klein-Barcelona” genoemd. (kosten € 50,-). Diner.

 

Dag 5 - Zondag 5 mei

Vrije dag of Corsica (optioneel)

Tijd voor een heerlijke vrije dag, geniet van de faciliteiten in en om uw
hotel. Voor de liefhebbers wordt optioneel een dagtrip naar het
buureiland Corsica aangeboden (kosten € 99,- afhankelijk van het
aantal deelnemers). Diner.

 

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent). Prijs afhankelijk van
het aantal deelnemers

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Fooien

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met Jacobs
reisbegeleiding. De deelnemers
kunnen van Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Jacobs reizigers én
deelnemers van onze Duitse agent.

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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Dag 6 - Maandag 6 mei

Nuoro & Orgosolo (ca. 300 km)

Nuoro is een provinciehoofstad met zo’n 40.000 inwoners en ligt op
een hoog-plateau. Het is een van de meest traditionele en
conservatieve plaatsen in midden Sardinië. Orgosolo is bekend
vanwege zijn bijzondere muurschilderingen (murales). Het dorp geldt
op Sardinië als “bandietendorp” en heeft een bijzonder karakter. Hier
wordt vandaag de dag nog de “vendetta” (bloedwraak) in praktijk
gebracht. Vanuit Orgosolo werden talrijke ontvoeringen gepleegd.
Vanaf de jaren 70 begonnen de bewoners d.m.v. de
muurschilderingen aandacht te vragen voor de armoede en de
opstanden in hun dorp. Een traditionele lunch bij een schaapherder is
inbegrepen. Diner.

Dag 7 - Dinsdag 7 mei

Vrij of naar Castelsardo & Gallura (ca. 100 km)

Kies voor vrij of voor Gallura, het middelgebergte in het hart van het
eiland dat omringd is door wijnbergen en combineert ruige
granieten bergen met landelijke uitstraling. Gallura is gelegen op een
plateau aan de voet van de Monte Limbara. Aansluitend naar
Castelsardo. De plaats heeft zijn naam te danken aan het kasteel
(kosten € 50,-) Diner.

 

Dag 8 - Woensdag 8 mei

Olbia – Düsseldorf – Limburg

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven waar u om 10.15 uur (onder
voorbehoud) terugvliegt naar Düsseldorf. Aankomst in Düsseldorf om
ca. 12.20 uur. Transfer naar uw opstapplaats in Limburg.

 

Hotelinformatie

Blu Laconia Village 

Uw kamer beschikt over alle gewenste faciliteiten. Ook aanwezig
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restaurant, bar, zwembad, sportfaciliteiten etc. Diner.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 160,-

Hotel website: http://www.bluhotellaconia.it/
Hotel adres: Via Isola Molara, 07021 Cannigione, Olbia-Tempio, Italië

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Versie: 14 March 2023/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 4

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=2365
http://www.bluhotellaconia.it/
http://www.tcpdf.org

