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SARDINIJA 8 dni  
INDIVIDUALNA PONUDBA! 

 

 
Sardinija - otok sredi Sredozemlja, otok bogate zgodovine in ponosnih ljudi, samosvoj in čaroben, ter večji del leta 

obsijan s soncem..  

 
Otok je tudi raj za gurmane, saj pripravljajo nasitne 'pasta' specialitete in pregrešno mastne sire; znamenit pa je tudi 

kruh, ki ga poznajo že več kot 300 vrst, nekateri izmed receptov pa so stari več kot 200 let. 
 

 
 

Odhodi v 2017: po dogovoru 
 
PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 

1. dan polet na SARDINIJO, Olbia – Costa Smeralda. Prevzem avtomobila na letališču in prevoz do nastanitve. 

Prosto za samostojno raziskovanje kraja. Costa Smeralda, smaragdna obala, ena najbolj ekskluzivnih enklav na 
planetu in yachting Meka, kjer najdete najlepše plaže v Sredozemlju. Nočitev. Predvidena nastanitev: Bagaglino I 

Giardini di Porto Cervo - javno parkirišče je na voljo v bližini brezplačno. (H) 
 

2. dan SARDINIJA, Costa Smeralda. Zajtrk. Prosto za počitek in počitnice ob obali in za samostojno raziskovanje 

okolice - priporočamo izlet v mesto Olbia. Nočitev. (H, Z) 
 

3. dan SARDINIJA, Costa Smeralda. Zajtrk. Prosto za počitek in počitnice ob obali in za samostojno raziskovanje 
okolice. Nočitev. (H, Z) 

 

https://www.agencija-oskar.si/sardinija/o-dezeli/
http://www.bagaglinomultivillage.it/en/
http://www.bagaglinomultivillage.it/en/
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4. dan SARDINIJA, Costa Smeralda – TORTOLI- VILLASIMIUS (cca 290 km) – CAGLIARI/Santa 

Margerita di Pula. Zajtrk. Vožnja ob obali proti Santa Margerita di Pula, se nahaja na skrajno južnem delu otoka. 
Na poti priporočamo postanke za ogled mest kot so Tortoli, Villasimius in Cagliari-zelo lepo srednjeveško mesto in 

živahno tradicionalno mesto, ki ŽIVI!. Prosto za počitek in počitnice ob obali. Nastanitev in prenočevanje. Predvidena 

nastanitev: Lantana resort - javno parkirišče je na voljo v bližini brezplačno. (H) 
 

5. dan CAGLIARI/Santa Margerita di Pula. Zajtrk. Prosto za samostojno uživanje ob na sanjskih plažah južne 
Sardinije. Nočitev. (H) 

 

 
 

6. dan CAGLIARI/Santa Margerita di Pula - BARUMINI – ORISTANO (cca 120 km)  - BOSA  

(cca 90 km) - ALGHERO. Zajtrk. Vožnja čez notranjost Sardinije proti mestu Alghero - mini Barcelona in najlepše 
sardinsko mesto. Na poti priporočamo še vmesni postanek v Barumini-ju (tu je obvezen ogled Su Nuraxi – kmetijsko 

mesto v Marmilli, ki je pod zaščito UNESCA), Oristan-u (glavne znamenitosti tu: trdnjava St. Christophoros, St. Mary's 
Cathedral in številne cerkve) ter v srednjeveški Bosa-i s slikovitimi sardinskimi hišami ob reki. Prosto za samostojno 

raziskovanje okolice. Nočitev. Predvidena nastanitev: Soleado (H, Z) 

 
7. dan ALGHERO. Zajtrk. Prosti dnevi za samostojno raziskovanje okolice in uživanje mesta. Priporočamo prijeten 

sprehod skozi stari del mesta Alghero zjutraj. Čeprav je del Kraljevine Italije za več generacij, to lepo staro mestno 
jedro še vedno ohranja pridih španske regije Katalonija, saj je nekoč bila del Kraljevine Aragon. Lokalni prebivalci še 

vedno govorijo v španskem narečju. Mnoge izmed starejših stavb v stilu Katalonske gotske spominja na Barcelono. 

Oglejte si znamenitosti, vključno z luko, katedrala Santa Maria in Piazza Ginasio v središču starega mestnega jedra. 
Popoldne se lahko odpravite tudi na izlet na skalnat klif Capo Caccia. Nočitev. (H, Z) 

 
8. dan ALGHERO  – letališče OLBIA. Zajtrk. Prevoz na letališče in oddaja rent a car-ja. Konec potovanja. (Z) 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                                            780 EUR  
*cena ne velja za visoko sezono in razne praznike. 

 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 7 nočitev v nastanitvah po programu, prehrana po programu, najem 

avtomobila za celotni čas bivanja: kategorija economy Ford Fiesta  ali podobno (prevzem/oddaja na letališču), stroške 
priprave in organizacije potovanja.  

 

Doplačila po želji:  
- letalski prevoz in letališke pristojbine do Sardinije, 

- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje, 

- prevoz z GoOpti do bližnjega letališča, 

- višja kategorija avtomobila in hotela. 
 

http://www.lantanaresort.co.uk/
http://www.hotelsoleado.it/en/
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DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.  
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 

Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 27. marec 2017. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba...) 
 

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna slovenskim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

 

 

http://www.nijz.si/
http://www.nijz.si/

