
ЕКСКУРЗИОННА ПРОГРАМА
САРДИНИЯ – АРБОРЕЯ  01.06.2017 – 01.10.2017

                    

Пн Каляри 8:00
Вт Боза 8:00
Ср Барумини 8:00 
Чт Aлгеро 8:00
Пт Гурмэ 

Минимум 15 души

Название и кратко описание
Цена 

Възрастен
15-20

Дете
(2-11,9)

Възрастен
21-30

Дете
(2-11,9)

Каляри - голямото разнообразие от средиземноморски култури и
традиции, усъвършенствано с времето. Главният град на Сардиния
е разположен в югоизточната част на острова, на 40 км от хотела,
на брега на Тиренско море. Направете си една екскурзия д Каляри
и няма да  съжалявате!  Слънчевият град ще ви покори и ще ви
подари незабравими спомени! Ние ще се погрижим за вас и ще се
опитаме да отговорим на вашите индивидуални изисквания. Ще
ви  запознаем  с  историята  и  формирането  на  града,  заедно  ще
проследим развитието му от момента на създаване до днешни дни,
ще открием тайната на неговото име. Ще се разходим по тайните
улички на средновековния град и ще се насладим на невероятните
гледки на най-красивия в региона залив - Заливът на ангелите.

50€ 35€ 40€ 30€

Вкусовете на Сардиния. Екскурзионна програма в централната
част  на  Сардиния.  Очаква  ви  да  се  запознате  с  процеса  на
обработка на риба и производство на хайвер - жълтото злато на
Сардиния.  Екскурзията  включва  дегустация  на  хайвер
националната алкохолна напитка "Vernaccia Sarda".

50€ 35€ 40€ 25€

"Малката Барселона" - Кралицата на корала.

Средновековния  живописен  град  с  укрепления и  панорами към
безкрайната шир на морето ще ви накарат да останете без  дъх.
Съхранил  в  себе  си  античната  история  на  острова,   града  с
каталонски дух, ренесансова култура и живописни улички ще ви
донесе  много  незабравими  емоции.  Разположен  е  в  прекрасния
залив, наречен "Кораловата  Ривиера", "Малката Барселона" или
"Кралицата  на   корала".  Алгеро  е  един  от  най-посещаваните
градове в Италия. Не случайно през тази година от там тръгна
световната  обиколка  за  велосипедисти  "Giro d'Italia".  Градът  е
основан  през  12  век  от  генуезкото  семейството  Дориа,  което
управлявало в продължение на векове, след това е бил завладян от
арагонците, по времето на които е постигнал своето максимално
развитие.  По  време  на  екскурзията  ще  имате  възможност  да
посетите ателие за обработка на корали и да проследите в детайли
пътя от причудливите природни форми до съвършеното изящество
на завършените бижута. 

75€ 45€ 65€ 40€

Сърцето на Сардиния - Богатството на острова.
50€ 40€ 40€ 30€



Ние сме приготвили за вас една вълнуваща екскурзия до центъра
на Сардиния. Този ден ще остане като един от най-вълнуващите
дни  в  живота  ви,  защото  ще  се  запознаете  с  най-важните
забележителности  на  острова,  ще  опознаете  природното  и
културно-историческо  богатство  на  централния  регион.  Очакват
ни:  вълнуващия  S'Archittu,  рисунките  по  стените  на  града
"Murales", кралицата "Bosa" и замъка "Malaspina", също така ще
видим статуята на Христос.

Екскурзия в античния град Барумини "Su Nuraxi".

"Музеят под звездите" така го наричат местните жители. Една от
най-уникалните забележителности на острова. Намерен в средата
на  миналия  век  в  малкото  градче  Барумини  и  признат  от
ЮНЕСКО като културно наследство през 1997 г. Този паметник на
културата ще ви накара да разберете колко интелигентни са били
древните народи. Учените и до сега не могат да разберат по какъв
начин  са  били  издигнати  тези  огромни  заоблени  мегалитни
съоръжения. Огромните камъни са били поставени един до друг,
без помощта на какъвто и било разтвор за слепване. Градът датира
от XV век. пр.н.е.

45€ 35€ 40€ 30€

СВОБОДНИ ЕКСКУРЗИИ / ЕКСКУРЗИИ БЕЗ ГИД
Екскурзии по запитване/ Минимум 15 души

Название и кратко описание
Цена за место

Възрастен
15-20

Дете
(2-12)

Възрастен
21-3

Дете
(2-12)

 "ТАРРОС" - ГРАДЪТ НА ФИНИКИЙЦИТЕ +  ПЛАЖОВЕТЕ 
ОТ КВАРЦ.

Вие  ще  имате  възможност  да  посетите  един  от  най-известните
плажове  на  Сардиния  -  кварцовия  "бял"  плаж,  който  определя
плътността и равномерността на пясъка и морето. Тези плажове са
особено чисти и прозрачни. Ще можете да се насладите на редките
зрънца от кварц, повдигнати от вълните, искрящи като скъпоценни
кристални  камъни.  По  желание  ще  можуте  да  посетите
финикийския  град  Tharros и  да  се  запознаете  с  неговата
многовековна  история,  също  така  се  запознаете  с  византийската
църква Сан Джовани датираща от VI век.

45€ 35€ 35€ 25€

КАЛЯРИ ТРАНСФЕР 30€ 20€ 25€ 15 €

ОРИСТАНО ТРАНСФЕР: Предлагаме на нашите гости да се 
запознаят с града, намиращ се на 20 километра - Ористано. Това е 
едно очарователно средновековно градче. Централния площад на 
града, средновековната кула Св Кристофър, централните 
средновековни улици, разнообразието на магазини и барчета ще 
направи вашата разходка незабравима и ще ви изпълни с приятни 
емоции.

20€ 10€ 20€ 10 €

ШОПИНГ ПОД ЗВЕЗДИТЕ От   04.07   до 29.  08 Шопинг през 
нощта. 

- - - -

АКВАПАРК «ДИВЕРЛЕНД» 

Водния комплекс “Diverlend”в Каляри - вълнуващо място, както за 
младите хора, така и за цялото семейство. Във “Diverlend” ще се 
потопите в  приятна атмосфера и ще осигурите незабравими 
забавления за вашите децата. Водни пързалки и разнообразни 
предавания, забавления през целия ден! Ние отиваме, а вие ще се 

35€ 25€ 30€ 20 €



присъедините ли?

ЕКСКУРЗИЯ С ЯХТА /риболов/

Скъпи  любители  на  морето  и  слънцето.  Предлагаме  ви  една
невероятна  почивка  изпълнена  с  много  море,  слънце,  гмуркане,
космополитни  плажове,  кристално  чисти  заливи,  пълен  релакс  и
обяд на самата яхта.  Мекият климат и чистата вода спомагат тук
рибата да се развива необезпокоявана и вие ще можете да вземете
участие в процеса на риболов, след коете ще имате възможност да
опитате от рибата, заловена в момента на екскурзията. 

Цената  на  екскурзията  включва: трансфер  от  хотела  в
пристанището, обиколка,  екскурзия и обяд.

НАТУРА ПАРК - УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК «САРДИНИЯ В 
МИНИАТЮРА» 

Уникален увеселителен парк в сърцето на острова. Само за няколко
часа ще можете да видите всичките забележителности на острова,
да си направите една разходка с лодка, а също така и да посетите
стаята на средиземноморските папагали и динозаври.

35€ 25€ 30€ 20 €

Забележки и условия за анулиране:
⦁ В зависимост от размера на групата, обиколките се предлагат с комфортен автобус или микробус.
⦁ Обиколките се провежда при минимален брой участници - 15.
⦁ Предоставя се отстъпка за деца от 2 до 11.9 години.
⦁ Деца до 1,9 години, без н от отделна седалка могат да пътуват безплатно.
⦁ Анулирането или замяна на екскурзията с друга без санкции е възможно не по-късно от 24 часа преди датата
на същата. Екскурзиите, резервирани предварително чрез агенцията, не подлежат на самостоятелна анулация на
място.   

Организаторите  запазват правото си да правят промени в графика, състава и програмата на груповите
екскурзии, в зависимост от метеорологичните условия, конюнктура или количеството на хора в групата.

Скъпи гости!

Всяко едно от следващите пътувания - вечерна Каляри, тематична вечеря, полет над острова на лек самолет,
индивидуални екскурзии с яхта, екскурзии до винарни - може да се поръчат индивидуално. За тази цел се

обърнете към вашия асистент.

Международният туроператор TEZ TOUR гарантира само  най-високо ниво на обслужване по време на
екскурзиите и пътуванията, работи само с висококвалифицирани лицензирани водачи и най-надеждните корабни

компании. 

Международният туроператор TEZ TOUR не носи отговорност за качеството или безопасността на услугите, а
също така и екскурзии, организирани от други компании. 

Вашата почивка има голямо значение за нас! Не позволявайте дори и на най-малката възможност да
попаднете в ръцете на непрофесионалисти. Пътувайте с най-добрите!


