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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Bezoek fotogeniek Sardinië
8-daagse reis naar schilderachtige dorpjes
en adembenemende landschappen
Baaien met smaragdgroen water, sfeervolle badplaatsen en oude
stadjes. Sardinië is de perfecte bestemming voor een gevarieerde
zonvakantie. Onze ervaren reisgids neemt u mee naar de mooiste
plekken op het eiland. Slenter door het historische centrum van Olbia
en Alghero, ontdek de buureilanden La Maddalena en Caprera en
geniet van de groene binnenlanden van het eiland. De twee vrije
dagen in het programma geven u alle ruimte om te doen waar u zin

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.459,- p.p.

Vertrekdata
14 juni 2023
Bijna gegarandeerd

€1459

6 september 2023 €1499

in heeft. Geniet van zon, zee en strand of geniet in het dorp op een
terrasje van lokale lekkernijen.
U maakt tijdens deze reis dagtochten vanuit het 4-sterrenhotel Blu
Hotel Morisco in Cannigione. Hier verblijft u op basis van halfpension
en geniet u elke avond van een diner in het sfeervolle restaurant. De
dagtochten zitten bij de prijs in, zodat u onderweg niet voor
verrassingen komt te staan. Ook het transport van Limburg naar het
vliegveld van Keulen en terug wordt door ons verzorgd.

4 oktober 2023

€1499

Dag 1 - vlieg van Keulen naar Olbia
Vandaag halen we u op bij een van onze Limburgse opstapplaatsen
naar keuze. In onze luxe touringcar reist u naar de luchthaven van
Keulen. U vliegt met Eurowings (onder voorbehoud) naar Olbia in het
noordwesten van Sardinië. Bij aankomst verzamelt u uw koffers en
stapt u in de luxe touringcar. Niet veel later checkt u in bij het
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4-sterrenhotel Blu Hotel Morisco in Cannigione, dat nog een stukje

Met vertrouwen op reis!

Inclusief

verder naar het noorden ligt. Dit is uw thuis tijdens uw 8-daagse

Vervoer per luxe touringcar naar de

bezoek aan Sardinië. Pak uw koffers uit, geniet van een
welkomstdrankje in het stijlvolle restaurant en geniet van een diner in

luchthaven van Keulen en v.v.

buffetvorm.

naar Olbia (incl.

Vlucht met Eurowings van Keulen
luchthavenbelastingen)

Dag 2 - Olbia en Costa Smeralda

8 kg handbagage en 20 kg

U begint uw dag goed met een uitgebreid ontbijt in het restaurant.

Vervoer van de luchthaven naar het

ruimbagage

Vervolgens reist u met de bus naar de stad Olbia. Dankzij het warme

hotel en v.v.

en zonnige klimaat is dit één van de populairste Italiaanse
vakantiebestemmingen. Kleurrijke huizen, palmbomen op straat en
vele terrasjes. U maakt er een stadswandeling naar en door het
historische centrum van de stad. U bezoekt bijvoorbeeld de 11eeeuwse Romaanse kathedraal van San Simplicio, een hoekig gebouw
met een sober interieur. Na een bezoek aan Olbia staat een volgende
stadswandeling op de planning. Deze keer loopt u door Porto Cervo,
een hippe stad aan de smaragdgroen kustlijn van de Costa Smeralda.
U bezoekt het gezellige centrum en de jachthaven. Voordat de bus u
weer naar het hotel rijdt, maakt u een korte wandeling door Porto
Rotondo. De haven ligt in een natuurlijke baai die bijna perfect rond is.
Bewondert u er de vele bootjes in het kraakheldere water.

Audiosysteem (oortjes)

Dag 3 - eilandhoppen naar La Maddalena en
Caprera
Deze derde dag gaat u ‘eilandhoppen’ in een paradijselijke omgeving.
Verborgen baaitjes, verlaten witte zandstranden en granieten rotsen
die uit zee steken. Misschien ziet u dolfijnen zwemmen in het
smaragdgroene tot turkooizen water. U bezoekt vandaag de eilanden
La Maddalena en Caprera en de reis is minstens zo mooi als de
bestemmingen. De veerboot brengt u naar La Maddalena, waar u het
oude centrum bezoekt. Hier hangt een typisch Italiaanse sfeer tussen
de warm gekleurde gevels met uitstekende balkons. Na uw bezoek
reist u over de brug naar buureiland Caprera. Dit eiland staat bekend
om haar schilderachtige kustlijn, maar ook om het Garibaldi-huis. De
vroegere bewoner van het huis was verantwoordelijk voor de
eenwording van de Italiaanse republiek. Hij woonde tot zijn dood in
het huis waarin zich nu een museum bevindt. U komt in de namiddag
weer aan in het hotel, waar u voor het diner nog een verfrissende duik
kunt nemen.

Dag 4 - maak een stadswandeling in Alghero

Verblijf in 4-sterrenhotel Blu Morisco
in Cannigione op basis van
halfpension
Een dagexcursie naar Olbia en Costa
Smeralda onder leiding van een gids
Een dagexcursie naar La Maddalena
& Caprera onder leiding van een gids
incl. een boottrip
Een dagexcursie naar Alghero onder
leiding van een gids
Een dagexcursie naar Castelsardo en
Gallura onder leiding van een gids
Toeristenbelasting
Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Niet genoemde entrees
Eventuele (reis)verzekeringen
Eventuele fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon

Na uw ontbijt brengt de bus u naar de westkant van het eiland. Vanuit
de bus ziet u het heuvelachtige binnenland van Sardinië. In Alghero
maakt u een stadswandeling door de smalle straatjes met
ambachtelijke winkeltjes en de vele bars en restaurants. De stad was
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oorspronkelijk een vissershaven, maar heeft nu een bruisende
binnenstad vol verrassingen. Midden in de winkelstraat Via Carlo
Alberti staat bijvoorbeeld de 17e-eeuwse kerk San Michele die u kunt
bezoeken. De kleurrijke koepel van de kerk is het symbool van
Alghero. Ook wandelt u naar de Catalaanse stadsmuur en het 16eeeuwse

klooster

San

Francesco.

U

kunt

vanuit

de

haven

een boottocht naar de Grotten van Neptunus maken en daar een
rondleiding van een half uur volgen (de kosten zijn €30,00 p.p.). In de
namiddag wordt u weer afgezet bij het hotel, waar u later van het
diner geniet.

Dag 5 - bezoek hoogtepunten in het Galluragebergte
Vandaag maakt u na het ontbijt een reis door het middelgebergte
Gallura. Dit groene gebergte vormt het hart van het eiland en is
omringd door wijnbergen. U brengt een bezoek aan Tempio
Pausania, een middelgroot dorp waarvan veel gebouwen en straten
van graniet gemaakt zijn. Hier bezoekt u de 13e-eeuwse granieten Sint
Pieter kathedraal. In het dorp staat ook de gevangenis La Rotonda, die
zijn naam dankt aan de cirkelvormige binnenplaats. U vervolgt uw reis
door heuvels bebost met kurkbomen naar een kurkfabriek, waar u
tijdens een rondleiding een kijkje krijgt in hoe kruk verwerkt wordt.
De volgende stop op deze roadtrip is Castelsardo. Het middeleeuwse
dorp ligt op een vulkanische rots aan de golf van Asinara. Fantastisch
uitzicht, vrolijk gekleurde huisjes en een oud fort. Nadat u de
hoogtepunten gezien heeft, reist u met de bus terug naar het hotel.

Dag 6 - geniet van een vrije dag

Overige info
Maximaal aantal deelnemers: 25
personen
Vluchtdetails en programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

De indeling van deze zesde dag mag u helemaal zelf bepalen. Blijft u
een dagje in het hotel, waar u van de comfortabele kamer en het
zwembad geniet? U kunt natuurlijk ook een duik nemen in de
kraakheldere zee en in het zonnetje een boek lezen. Deze dag kunt u
ook een bezoek brengen aan Cannigione. Deze badplaats is van
oorsprong een vissersdorp. Nu trekt het sfeervolle dorpje toeristen die
op de zonnige terrassen van lokale specialiteiten genieten. Slenter
tussen de pastelkleurige huizen, haal wat lekkers voor een picknick en
maak foto’s van de kleurrijke oleanders of paarse bougainvillea. ‘s
Avonds kunt u in het hotel dineren.

Dag 7 - ga zelfstandig op ontdekkingstocht
Ook vandaag kunt u het dagprogramma helemaal zelf bepalen. Uw
reisleiding kan u de leukste uitjes aanraden. Bij voldoende animo kunt
u naar Corsica varen en de dag op dit buureiland doorbrengen (circa
€ 90,00 p.p.). U bezoekt de stad San Bonifacio op het eiland. Deze
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bijzondere stad is op witte kalksteenrotsen gebouwd, die door de
wind in bijzondere vormen uitgesleten zijn. Maak een korte wandeling
over de stadsmuur die de oude stad omringt. Slenter door de oude
smalle straten langs souvenirwinkeltjes en de horecagelegenheden.
We brengen u naar een uitkijkpunt vanaf waar u de stad en de rotsen
goed kunt zien. Na een zonnige dag op het buureiland reist u terug
naar het hotel, waar u een laatste avond van het diner geniet.

Dag 8 - reis terug naar Limburg
Na het ontbijt wordt u met de bus naar de luchthaven van Olbia
gebracht. U kijkt nog een keer uit over het landschap van Sardinië,
voordat u in het vliegtuig naar Keulen stapt. In Keulen staat onze
comfortabele touringcar u op te wachten. Hij rijdt u door de
Limburgse heuvels terug naar een van onze opstapplekken naar
keuze.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie
4-sterrenhotel Blu Morisco
Op korte rijafstand van de haven van Olbia, vlakbij Costa Smeralda en
op slechts 300 meter van de azuurblauwe zee ligt het 4-sterrenhotel
Blu Hotel Morisco. Ontspan in het buitenzwembad, hier is het gebruik
van een badmuts verplicht. Een geniet van een drankje aan de
gezellige bar. De comfortabele kamers zijn voorzien van een
badkamer met bad of douche, toilet, WiFi en minibar.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 195,Hotel website: https://www.bluhotelmorisco.it/
Hotel adres: Blu Hotel Morisco Village - Blu Hotels, Via Orecchioni
Giacomo, Cannigione, Sassari, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

