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Des de  
950 € 

 
GC 1881 

Sardenya 8 dies 

La Mediterrània en estat pur 

 
Descubreix una de les illes més grans i meravelloses de la Mediterrània, el casc antic de l’Alguer, la cultura nuragica, les esglèsies 
medievals, les platges transparents, el passat miner, l’hospitalitat sarda. Descubreix la Mediterrània molt a prop. mUn 
recorregut fàcilment adaptable per fer-se en més dies o menys. 
 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1.- Vol o vaixell a Sardenya. Nit a l’Alguer o 

Càller. 

Dia 2.- Visites a l’Alguer. Allotjament. 

Dia 3.- Ruta A Oristano. Visita del jaciment romà de 

Tharros, les platges de quarzita i nit a la zona de 

Guspini. 

Dia 4.- Visita de Piscines, a la regió minera. 

Continuació a Càller (Cagliari), visites i allotjament. En 

ruta visita d’alguns exemples de monuments nuràgics. 

Dia 5.- Continuació cap a zona d’Orosei. Visita en 

barca de la cova del Blue Marine i Cala Luna al golf 

d’Orosei. Nit. 

Dia 6.- Continuació i allotjament a regió de San 

Teodoro, a la Costa Esmeralda.  

 Dia 7.- Ruta per la costa nord. Vista de Castelsardo. 

Visita de l’esglèsia de Ntra.Sra. de Sarcargia i nit a 

l’Alguer. 

Dia 8.-  Dia d’excursions al voltant de l’Alguer. Gruta 

de Neptú, Cap Stintino (platja della Pelosa), 

monuments nuràgics al sud de l’Alguer. Nit a l’Alguer. 

Dia 9.- Retorn a la ciutat d’origen. 

 
Preus i condicions 

 

 
 

Inclou:  Allotjament en hoteñ gamma mitjana 7 nits, cotxe de lloguer 7 
dies + dossier de ruta (Què fer, horaris, preus, rutes alternatives, mapes…) 
 
No inclou: Vol internacional o vaixell, despeses i menjars no especificat a 
l’apartat “Inclou”. 

 
NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 
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Castelsardo Costa Esmeralda 

  

Cala Luna Saccargia 

 

 

Interior de Sardenya Porto Cervo 

 


