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                    Sardinia, un colt de rai....o insulă unică, unde istoria se împletește perfect cu marea
cristalină și plajele idilice. Natura incontaminată, tradiții și gastronomie încoronate de sensul înăscut al
ospitalitați sardilor. 
                    Corsica este una dintre cele 18 regiuni ale Franței situată pe insula omonimă, de cultură
italică (și italică prin istoria sa) din Marea Mediterană.În întreaga lume, Corsica este cunoscută ca
locul de naștere al lui Napoleon și insula frumuseții. 

Ziua 1 /  Cluj Napoca - Bergamo - Cagliari 
Ora 10:00 Întalnire cu ghidul agenției pe aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Zbor Cluj- Bergamo Cagliari. Sosire pe
Aeroportul din Cagliari.  Îmbarcarea în autocar și împreună cu ghidul local vom face un tur panoramic  al orașului Cagliari, capitala insulei
Sardinia.   Cazare și cină Cagliari - Hotel Holiday Inn 4*/ sau similar

Ziua 2 /  Cagliari - Nora - Santa Margherita - Cagliari
Mic dejun. Îmbarcarea în autocar și împreună cu ghidul local vom face o vizită de 3 ore în  centrul istoric al orașului Cagliari: Bastionul Saint
Remy, Turnul San Pancrazio, Piata Castelului, Duomul și Palatul Viceregio. Vom afla cum în timpurile străvechi, Cagliari a fost un important
centru de comerț fenician (cu numele de Karalis). A trecut sub suzeranitate romană împreună cu restul insulei în 238 î.Hr.. Pe rând, a fost
condus de vandali, Imperiul Bizantin, Genova, Pisa, Aragon (în timpul dominației catalane, orașul se numea Càller), Spania și pentru scurt
timp Austria, până ce a intrat în Ducatul Piemont în 1720. Din anii 1870, orașul a trecut printr-un secol de creștere economică rapidă.
Program liber. Apoi ne îndreptăm către Nora, situat la sudul Sardiniei, lângă mare. Orașul Nora a fost primul fondat de fenicieni, în secolul al
VIII-lea î.Hr. C. Astăzi este una dintre cele mai recomandate vizite. Nora se află pe un promontoriu cunoscut sub numele de Capo di Pula și
în cele mai bune perioade ale sale a avut până la trei porturi. Cartaginezii au ajuns în oraș în secolul VI î.C. si apoi romanii. Acestea din
urmă au fost responsabile pentru creșterea sa, deoarece au extins-o pentru a o face cel mai important oraș din toată Sardinia.
Ne asteaptă Santa Margherita, un paradis, unde plaja este acoperită  de nisip gri cu nuanțe roz, cu apă atât de limpede ca se poate vedea
fundalul, cu  toate tonurile de verde,  locul  ideal pentru o pauza  pentru plajă.  Întoarcere la hotel.
Cazare și cină  Cagliari - Hotel Holiday Inn 4*/ sau similar

Ziua 3 / Cagliari - Oristano - Sassari - Alghero
Mic dejun. Îmbarcarea  cu bagajele în autocar. Ghidul local ne va însoți la  Oristano,  orașul principal din partea central-vestică a
Sardiniei, o poartă care duce într-un teritoriu plin de frumusețe naturală și reprezintă inima nobilă a insulei, cu monumentele sale și istoria
sa bogată. Tur ghidat, apoi program liber. Ne îndreptăm  spre Sassari. Vizită cu ghid local la Sassari, al doilea oraș ca mărime din
Sardinia, este una dintre cele mai vechi așezări având o vastă istorie. Situat în regiunea de nord-vest a Sardiniei, acest oraș este de fapt
cea mai mare municipalitate din Italia.Ca destinație turistică, Sassari are o mulțime de clădiri și monumente istorice pe care timp de 2 ore
le vom admira.   Continuarea traseului spre Alghero.   Cazare Alghero - Hotel  Florida 3* ( fără cină)/ sau similar

Ziua 4 /  Alghero 
Mic dejun. Întalnirea cu ghidul local în hotel și pietonal timp de 2 ore vom  vizita centrul istoric al orașului Alghero,unul dintre cele mai
frumoase orașe medievale ale Sardiniei. Aerul istoric, dar și modern în acelasi timp și spritul unic al acestor locuri fac din Alghero un loc în
care turismul prosperă din ce în ce mai mult. Centrul istoric al orașului este unic în Sardinia pentru că-și păstreaza aerul istoric. Program
liber pentru plajă sau pentru a cumpăra un suvenir. Nicăieri în lume nu vei găsi bijuterii din coral rosu mai spectaculoase ca în Alghero. Se
spune că acestea sunt ca niște talismane norocoase ce iși apără purtătorii de ghinion și insuflă optimism și forța de a rezista și a înfrunta
orice greutate. Cazare Alghero - Hotel Florida  3*( fără cină)/ sau similar

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Insula
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83


Ziua 7 /  Olbia sau Opțional Arhipelagul della Maddalena.
Mic dejun.  Zi liberă in Olbia sau Opțional  Arhipelagul della Maddalena. Olbia, situat pe coasta de nord-est, este poarta de acces
către Coasta de Smarald. Plajele alternează cu zone de coastă stâncoasă creând un spectacol frumos al naturii, împreună cu fășii lungi de
plaje cu nisipuri albe și fine și apă cristalină.
La nord de Olbia intrândurile naturale, micile golfuri, contribuie la frumuseţea aceastei părti a insulei.
Pentru cine dorește să ajungă în ''Paradis'' vă propunem o zi în Arhipelagul La Maddalena, un colț de rai, cu plaje exotice, aflat în nord -
estul Sardiniei. Plaje de vis cu apă cristalină, munte stâncos care cade în marea turcoaz,nisip fin alb sau roz. Culorile tari și contrastele
puternice iți fură inima, mirosul mării iți pătrunde în simțuri, nisipul fin iți mângâie pielea...și odată ajunși aici iți dai seama că nu este nevoie
să bați atâta drum până în Tahiti, Maldive sau Bora-Bora, când ai aici asemenea locuri, care ascund frumusețea perfectă!   
Cazare Olbia -Hotel For You 4* ( fără cină)/ sau similar

Ziua 6 /   Corsica 
Mic dejun ora 07:00 Îmbarcarea cu bagajele în autocar. Ne îndreptăm către Santa Teresa di Gallura, unde ne îmbarcăm fără autocar
pentru Corsica.  ''L'Ile de Beaute – Insula Frumuseții” , cum o numesc francezii. Sau “ Kalliste – Cea mai frumoasă” – cum i-au zis grecii,
unii dintre primii colonizatori.Și au dreptate și unii și ceilalții, pentru că este atât de sălbatică, de spectaculoasă și frumoasă de te amețește.
Linia coastei este impresionantă, cu creste neregulate, plaje minunate – unele pustii, parcă așteptând să fie descoperite, golfuri izolate și
porturi pline de viată. Este un pământ al contrastelor unde totul se îmbină armonios: coastele abrupte și albastrul apelor, munții severi ce
sunt îndulciți de vegetația care-i învelește, torenți tumultuoși care își încheie cursul în lacuri liniștite, orașe și porturi eferveșcente asezate
în apropierea unor sate de un calm ireal. Corsica a fost binecuvântată cu un decor natural magnific: cei mai înalți munți dintre toate
insulele mediteraneene – are 50 de vârfuri ce depășesc 2000 m, 1000 km de coastă dantelată de golfuri, vreo 200 de plaje una mai
frumoasă ca cealaltă și pajiști pictate în culorile florilor sălbatice peste care plutește învăluitor parfumul de maquis sălbatic specific insulei.
Cu o cultură unică și cu un spirit de neînlocuit, premizele pentru a fi numită “cea mai frumoasă” sunt atinse. Debarcăm la Bonifacio unde
ne așteaptă ghidul local și împreună ne îmbarcăm în faimosul petit train, care ne va duce pe vârful promontoriului unde începe turul nostru
pietonal. În Ajaccio, capitala insulei Corsica, totul amintește de Napoleon: la orice pas vei găsi statui înfățișându-l în diverse ipostaze,  vei
putea vizita casa în care s-a născut, biserica unde a fost botezat și o Capelă Imperială, construită de Napoleon al III-lea ca mausoleu al
familiei Bonaparte. Până și corpurile de iluminat stradal sunt în formă de coroană, iar aeroportul din Ajaccio se numește – cum altfel? –
Napoleon Bonaparte.
Orașul este renumit și pentru bijuteriile din coral realizate de artiștii locali. De altfel, pe vremuri, prin secolul al XVIII-lea, locuitorii își
asigurau traiul din comerțul cu coral roșu pescuit din largul Mediteranei. De accea Ajaccio este cunoscut și drept Orașul Coralilor. Timpul
trece,frumusețea ne îmbată dar trebuie să ne trezim și la ora 17:00 îmbarcarea către Santa Teresa di Gallura -Sardinia,  apoi cu autocarul
ne îndreptăm către Olbia.   Cazare Olbia -Hotel For You  4* ( fără cină)/ sau similar

Ziua 5 /  Alghero sau opțional Grota lui Neptun
Mic dejun. Zi liberă în Alghero sau Opțional Grotte di Nettuno sau Grota lui Neptun, o peșteră de stalactite din apropierea orașului
Alghero, unde se poate ajunge cu barca.Peștera a fost descoperită de pescarii locali în secolul al XVIII-lea și de atunci s-a dezvoltat într-o
atracție turistică populară. Grota își trage numele de la zeul roman al mării, Neptun.Grota lui Neptun a fost platoul filmului Insula oamenilor
pești, filmat în vara anului 1978.  Cazare Alghero - Hotel Florida 3* ( fără cină)/ sau similar

Ziua 8 / Olbia - Porto Cervo - Porto Rotondo 
Mic dejun.  Îmbarcarea cu bagajele în autocar. Ne îndreptăm către Porto Cervo -luxul cel mai lux, din Mediterană.
Multă vreme, Porto Cervo era locul unde se aduna laolaltă “spuma” bogatasilor italieni, dar nu numai. Micul orășel aflat pe Costa Smeralda
este o oaza artificială de lux și bun gust. Porto Cervo trebuie savurat. De Porto Cervo trebuie să te bucuri. Nimic nu se compară cu o
plimbare liniștită pe aleile înțesate cu mici boutique-uri în care își expun viziunea artistică artizani din toată Europa. Nu trebuie să cumperi.
Te inspiri, te visezi și iți promiți că  o înghețată  te așteaptă, iar o porție de paste într-unul dintre restaurantele cu vedere la apă, o poți
savura  printre bogații lumii. Tot ce este frumos durează puțin, ne îndreptăm către  Porto Rotondo, situat între Golful Cugnana și Golful
Marinella, la 13 kilometri nord de Olbia. Împreună cu Porto Cervo, „capitala” Coastei de Smarald, este una dintre cele mai populare
destinații turistice din Costa Smeralda . Unele dintre plajele sale alcătuiesc coroana Coastei de Smarald, iar portul de agrement oferă un
refugiu sigur pentru peste 600 de bărci de toate dimensiunile. Satul este pitoresc din toate punctele de vedere și cel mai notabil este
colajul de culori din zona înconjurătoare, de la reflectarea soarelui pe numeroasele iahturi scumpe acostate în port, plajele uimitoare cu
nisip alb, albastrul turcoaz al Mediteranei, până la spațiile sporadice verzi și delicioase. 
Seara ne îmbarcăm pe vapor cu destinația Civitavecchia, lăsând în urmă atâta frumusețe dar și o parte din sufeletul nostru. Ora 21:00
prezentarea în Portul Olbia pentru formalități. Ora 22:00, ridicăm ancora,  destinația Civitavecchia.  Cazare pe vapor în cabine dbl.

Ziua 9 / Civitavecchia - Roma - Cluj-Napoca
Sosire la Civitavecchia. Îmbarcarea cu bagajele în autocar. Orașul portuar italian, cu denumirea melodioasă de Civitavecchia, prin
istoricul formării sale, apare în cea mai profundă antichitate, pe timpul etruscilor. Trasaturile tipice ale orașelor Imperiului Roman,
localitatea a început să le dobândească în sec. II î.e.n., când împăratul Traian a ordonat amenajarea unui port maritim convenabil. De
atunci, orașul a reușit să se afle sub dominația romanăi, bizantină, pentru a deveni un port independent în 1696, și a nimeri din nou sub
dominare, dar de această dată franceză în 1849, să sufere rău de la bombardamentele celui de-al doilea război mondial, apoi să-și revină
din toate șocurile și să devină din nou portul principal al Romei și al întregii Italii. O  atracție principală a orașului Civitavecchia este cetatea
lui Michelangelo. Cetatea maiestuoasă construită în secolul al XVI-lea. A fost construită pe timpul conducerii lui Papa Iulius II, pentru a
proteja portul principal al Romei. Majoritatea fortificațiilor au fost proiectate de Donato Bramante, dar partea superioară a turnului Maskio a
fost proiectată de Michelangelo Buonarroti. Nu este surprinzător faptul că numele faimosului arhitect a umbrit constructorul principal, iar
atracția principală a Civitavecchia este denumită Cetatea lui Michelangelo. Plimbare prin Civitacchechia.  Ora 10:00, trasfer Aeroport
Roma. Ora 13:05 îmbarcare zbor Wizz Air, aterizare Cluj-Napoca ora 16:05.

http://www.sardinianbeaches.com/beaches-of-sardinia/north-east/costa-smeralda/
https://calatorindependent.com/bazilica-di-san-pietro-din-vatican/


Perioade Tarif 
Early Booking

Tarif 
Client fidel

Tarif 
standard

08 - 16. 04. 2023

Tariful a fost calculat la grup minim de 40 plătitori. 
Pentru grup 35 - 40 plătitori se achită o diferență de 50 €/persoană 

Grup 30 -35 plătitori se achita o diferență de 100 €/ persoană

Supliment cameră SGL: 280 € 
Disponibile 4 camere Sgl/grup.

Reducere copii sub 12 ani: - 50 €
 
Reducere cabină trpl - 20 €
Reducere cabină qdrpl - 30 €

Supliment cabină SGL: 90 € 

Plată 50% până 05.01.2023

Tariful include:
Transport: avion Cluj-Bergamo/ Bergamo- Cagliari ( 1 escală in Italia); Ferryboat: Olbia - Civitavecchia; avion Roma -Cluj Napoca; 

 Cazări:

ghizi locali conform program
ghid agenție pe tot traseul 
1 cină festivă

                 Autocar pe tot traseul cf. program

                 2 cazări cu cină  Cagliari - hotel 4*
                 3 cazări cu mic dejun Alghero -hotel 3*
                 2 cazări cu mic dejun Olbia - hotel 4*
                 1 cazare Ferry Boat cabine dbl.

Tariful NU include:
Intrări obiective turistice 
bagaje și alte taxe  ( vezi mai jos)
Excursii opționale ( vezi mai jos)
mese nespecificate în program
băuturi răcoritoare sau alcoolice la mese.
ghizi locali acolo unde nu este specificat în program
suplimente și alte cheltuieli
asigurare storno și medicală ( extensie Covid)
bacșiș șoferi, ghizi, ospătari -30 €

Excursii opționale:
Grota lui Neptun - 35 €  ( vaporaș dus/ întors + intrare) tariful este valabil pentru grup minim 25 persoane.
Arhipelagul della Maddalena - 30 € ( vapor dus/ întors, îmbarcare pe vapor cu autocarul) tariful este valabil pentru grup
de 40 persoane.

   

bagaj de cală/persoană de 10 kg, de dimensiuni 55x40x23 cm: 65 € ; 
bagaj de cală de 20 kg: 85 €  (dus-intors) 

taxa turistică ~ 2 € /pers/ zi, unde se impune ( se achită la recepția hotelului)

     (pretul bagajului este mai avantajos dacă se achită la înscriere, acesta diferă in functie de rută și compania de zbor    
      poate modifica taxele de bagaj ulterior);

Bagaje și taxe suplimentare:

08 - 16. 05. 2023

  15 - 23. 09. 2023

Plată 50% până 05.02.2023

Plată 50% până 05.04.2023

1 190 €

1 190 €

1 190 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

Atenție!!
Datorită instabilității programelor de zbor ale Companiilor aeriene, schimbarea orelor de zbor sau schimbarea escalei din Italia, nu este
imputabilă agenției.
Orele si traseele au fost luate în calcul la data redactării programului ( 10.11.2022). Agenția își asumă efectuarea programului fără a
modifica structura inițială, căutând soluțiile cele mai bune pentru respectarea  programului, schimband rutele sau compania aeriană dacă
este impetios necesar.



Nu se fac înscrieri cu mai puțin de 45 zile înainte de plecare!!!

 
ACTE NECESARE:
-carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 3 luni de la data încheierii călătoriei;
-copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al părintelui care nu călătoreşte (sau
încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al
ambilor părinţi;
-copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
-la înscriere se achită un avans de 30% din tarif, iar diferenţa de 70 % se achită cu minim 45 de zile înainte de data plecării.
-Early Booking se achită un avans de 50% din tarif ( conform program), iar diferenţa de 50 % se achită cu minim 45 de zile înainte de data plecării.

-înscrierea se face în baza unui document valabil.
-în momentul achitării avansului, călătorul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program, în cazul neîntrunirii grupului minim de turişti şi condiţiile de retragere şi
penalizări.
-aşezarea călătorilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor.
-preţurile la intrările obiectivelor turistice sunt informative, acestea pot suferi modificări în timp, agenţia nu este răspunzatoare.
-transportul se asigură în conformitate cu reglementările legale în vigoare cu privire la transportul de persoane şi cu respectarea timpilor de condus al şoferilor,
aceştia făcând pauzele de odihnă impuse de lege în vederea asigurării transportului în condiţii de siguranţă.
-călătorii au obligaţia de a menţine curăţenia în mijlocul de transport pe tot parcursul transferului şi să ţină cont că în mijlocul de transport nu sunt premise fumatul,
consumul de băuturi alcoolice şi produse alimentare.
-agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure.
-cazarea călătorilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări
-clasificarea unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din fiecare ţără şi ca atare respectă standardele locale.
-distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către călător direct la
recepţie, asistat de conducătorul de grup.
-conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează obiectivele turistice, fără să modifice
structura programului iniţial.
- ghizii naţionali care insoţesc grupul pe destinaţii externe, conform legii, nu pot face ghidaj pe tururile de oraşe, în faţa sau în interiorul obiectivelor. Pentru aceste
servicii este obligatoriu angajarea ghizilor locali. Ghidul din partea agenție va asigura traducerea în limba româna dacă este cazul.
-în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum blocarea traficului, greve, condiţii meteo nefavorabile, epidemii etc.; în aceste cazuri agenţia se
obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite însă nu este răspunzătoare şi nu are obligaţia să suporte cheltuielile suplimentare rezultate din aceste
motive şi nici să reorganizeze programul pentru recuperarea serviciilor pierdute.
-agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de cauză)
-în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor despăgubiri.
 
Agentia Itar, in calitate de agenție organizatoare garantează rambursarea sumelor achitatate în caz de insolvență prin OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP,
polita nr.54929 seria I, valabilă pănă la data de 05.01.2023 (poliţă expusă vizibil la sediul agenţiei). Contact reprezentant agenţie: Flori Pestriţu tel. 0722 410 178.
Recomandăm asigurarea storno pentru recuperarea sumelor achitate, în caz de renunțare din motive medicale, decese, Covid, etc., la pachetul turistic.
 
Condiţii de renunţare, penalități, rambursări și despăgubiri:
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează agenţiei penalizări după cum
urmează:
În cazul serviciilor turistice circuite realizate cu cu avion/ vapor/ autocarul, penalizările sunt de:
a) 30 % din preţul pachetului de servicii+ c/v bilet avion, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50 % din preţul pachetului de servicii + c/v bilet avion, dacă renunţarea se face în intervalul 59 - 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal de 44 - 0 zile zile calendaristice înainte de plecare sau prin
neprezentarea la program;
Călătorul trebuie să trimita, pe suport durabil sau e-mail, cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la sediul agenţiei. În caz contrar, cererea de
renunţare nu este luată în considerare.
Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, etc. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile
niciunei părţi, se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere agenţia.
În cazul în care călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligația de a întocmi, în nume personal, o sesizare în scris (pe suport
durabil sau e-mail) la fața locului, fără întârzieri nejustificate, clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de
călătorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Intemediarului, al agenției, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,
restaurantului, reprezentanților locali ai organizatorului).
 
Datele de contact: Sc Fornari s.r.l–Agentia de Turism Itar, Str. Horea, Nr.67-73, Sc. A, Ap.2, Cluj-Napoca, Tel: 0722 410 178; E-mail: itar_agency@yahoo.com.
 

Important!!!
În situația în care prin măsurile luate de autorități, călătoria nu se va putea realiza, turistul va beneficia de un voucher pentru suma integrală achitată. Voucherul
poate fi utilizat în termen de 12 luni, integral sau parțial pentru rezervarea unui alt pachet de servicii al Agenției Itar.

***
 
În cazul in care ţările de destinaţie sau ţările de tranzit solicită testarea sau vaccinul Covid sau alte acte doveditoare pentru a intra pe teritoriul lor, turistul înscris
este obligat să respecte reglementările acestor ţări pe cont propriu. În cazul refuzului respectării acestor reglementări, turistul poate fi respins la intrarea în ţara
respectivă. De asemenea, refuzul respectării reglementarilor impuse de aceste ţări nu exonereaza turistul de la penalităţile contractuale. În cazul în care toate
ţările din traseul turistic permit călătoria turistică, conform reglementărilor MAE şi a ţărilor de destinatie, frica de Covid-19 nu este motiv contractual de renunţare,
fără penalităţi, indiferent dacă se solicită test Covid sau vaccin.
 


