
  

 Почивка на о-в Сардиния  

01.09 – 08.09/08.09 – 15.09/ 15.09-22.09 

 7 нощувки 

 

ДЕН 1  

Директен чартърен полет София – Олбия / Сардиния. Трансфер до хотела. Вечеря. Нощувка. 

Ден 2 

Закуска. Информационна среща с Вашия представител в хотела.Свободно време за плаж или 
целодневна екскурзия по желание: Сасари и Кастелсардо. Вечеря. Нощувка 

Ден 3 

Закуска. Свободно време за плаж или целодневна екскурзия по желание: Коста Смералда. Вечеря. 
Нощувка.  

Ден 4 

Закуска. Свободно време за плаж или целодневна екскурзия по желание: Архипелага Магдалена 
(Ла Мадалена) . Вечеря. Нощувка. 

Ден 5 

Закуска. Свободно време за плаж или целодневна екскурзия по желание: Корсика. Вечеря. 
Нощувка. 

Ден 6 

Закуска. Свободно време за плаж или целодневна екскурзия до Каляри и Баруминим. Вечеря. 
Нощувка. 

Ден 7 

Закуска. Свободно време или целодневна екскурзия пожелание :Панорамна обиколка на Алгеро. 
Вечеря. Нощувка. 



Ден 8 

Закуска. Освобождаване на хотела.  

Трансфер до летището за полет Олбия – София. 

   

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА 

»  Самолетен билет София – Олбия – София, с чартърен полет на Bulgarian Air Charter 

»  Регистриран багаж 20 кг и ръчен багаж 5 кг; 

»  Летищни такси; 

»  Трансфер летище – хотел – летище; 

»  7 нощувки на посочената база изхранване в избрания хотел; 

»  Пакет за Максимална сигурност;  

»  Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск за COVID-

19; 

»  Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или положителен PCR тест 

преди отпътуване; 

»  Представител на туроператора с български език. 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА 

» PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и деца над 5,99 
г.; 
» PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и деца над 5,99 г.; 
» Екскурзия: Алгеро – 90 лева за възрастен/ 50 лева за дете 02 – 11.99 г.; 
» Екскурзия: Сасари и Кастелсардо – 110 лева за възрастен/ 56 лева за дете 02-11.99 г.; 
» Екскурзия: Коста Смералда- 80 лева за възрастен/ 40 лева за дете 02-11.99г.; 
» Екскурзия: Архипелага Магдалена (Ла Мадалена)- 150 лева за възрастен/ 76 лева за дете 02-11.99 
г.; 
» Екскурзия: Корсика-190 лева за възрастен/ 96лева за дете 02-11.99 г.; 
» Екскурзия: Каляри и Баруминим – 160 лева за възрастен / 80 лева за дете; 
» Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета (цените са калкулирани с 
параметри на самолетното гориво 400 щатски долара/тон при курс 1 евро / 1.17 щатски долара. 
»  Курортна такса - заплаща се на рецепция и се определя и променя едностранно, без 
предупреждение от местната общинска администрация;  

»  Чадъри и шезлонги на плажа за хотелите, в които има такива; 

»  Разходи от личен характер. 

 

 

 



УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

»  За направата на резервация е необходимо заплащането на депозит в размер на 50  лв. на човек; 

»  Краен срок за пълно плащане: 20 дни преди датата на пътуване. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

»   Минимален брой туристи: 120; 
»   Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност; 
»   Българските граждани, пътуващи за Италия, е необходимо да притежават валидна лична карта 
или международен паспорт. За деца под 18 г., които не пътуват с двамата родители–нотариално 
заверена декларация от тях (оригинал и ксерокопие); 
»   Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването; 
»   Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които им се отказва 
достъп до Италия поради: забрана за напускане на страната, невалидни /забравени/ документи 
или други независещи от туроператора причини;; 
»   Туроператорът си запазва правото да прави промени по поредността на програмата и полетното 
разписание; 
»   В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други допълнителни 
разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди сключването на договора и може 
да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия като напр. туристически такси, градски такси, такси 
за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на 
входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на 
обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите и др.; 
»  Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 04.06.2009 г.), ЕИК 
160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко Даскалов 53, ет.2 офис 25, телефон: 02 490 
2949, email: info@abax.bg; 
»  Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от 
Закона за туризма, с полица №: 03700100002922 на Застрахователно Дружество ЕВРОИНС АД. 
 

ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ (подлежи на препотвърждение)  

Превозвач: Bulgarian Air Charter  

София – Олбия: 16:00 – 17:10 ч. 
Олбия – София: 18:00 – 21:10 ч 
Авиокомпанията запазва правото на промени в часовете на полетите. 

Трансфер летище – хотел – летище: 

Продължителност- около 30 минути в посока с 3/4* автобус. 

 

mailto:info@abax.bg


ЕКСКУРЗИИ НА САРДИНИЯ – 2021 

»  Цените на екскурзиите са в български лева и са валидни при предварително записване в 
България (препоръчително); 
»  Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място , в евро, при налични свободни места, 
като е възможно да има разлика в цените; 
»  Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 25 туриста; 
»  Провеждането на екскурзиии не се гарантира без минимум събрани туристи; 
»  Туроператор Абакс запазва правото на промяна в последователността на екскурзиите. 

 
 



Алгеро (целодневна екскурзия) 
90 лева за възрастен / 50 лева за дете (2 -11,99 г.) 

Панорамна обиколка на едно от най-красивите градчета на остров Сардиния. Градчето е известно 
със своята изключително добре запазена типичната архитектура от Каталуния. Едни от най-
известните забележителности са запазените Крепостни стени, порти и кули, най – високата от 
които е Торе де Сулис със своите 22 метра, а кулата Торе ди Порта е събрала най-интересните 
разкази за историята на прекрасното градче Алгеро. Алгеро е известно също така и със своите 
приказни плажове, където многобройните посетители ежедневно събират тен или се отдават на 
спортове, като – сърф, водни, каяк и други. 

Цената включва: трансфер, панорамна обиколка. 
Цената не включва: лични разходи. 

Сасари и Кастелсардо (целодневна екскурзия) 
110 лева за възрастен / 56 лева за дете (2 – 11,99 г.) 

Посещение на втория по големина град на остров Сардиния и една от най-предпочитаните 
дестинации за посещение от туристите, а именно градчето Сасари със своят неповторим и 
автентичен чар. Сасари е модерен град, който пази история още от неолита. През ІХ-Х век в града 
се заселват римляни, благодарение на които и до днес са запазени изключителни 
забележителности. Възможност за разглеждане на забележителностите: Централния площад с 
паметника на Виктор Емануил, Катедралата, посветена на Св. Николас в готически стил от ХІІІвек, 
Крепостните стени от ХІІІ век. 

Отпътуване за приказното пристанищно градче Кастелсардо кацнало върху скала на брега на 
морето. Трансфер до хотела. 

Цената включва: трансфер, обиколка. 
Цената не включва: лични разходи. 

Коста Смералда (целодневна екскурзия) 
80 лева за възрастен / 40 лева за дете (2 – 11,99 г.) 

Отпътуване от хотела за посещение на третия в Европа най-посещаван град от най-богатите хора в 
света – Коста Смералда. Изумрудения бряг или скъпоценният камък на остров Сардиния е 
изключително оживен и елегантен, градчето е символ за разточителството и лукса, които изпълват 
атмосферата. Това е едно екологично чисто кътче, при което и най-малката подробност е в пълна 
хармония със заобикалящия го приказно-красив пейзаж. 

ВАЖНО: Свободно време за плаж – препоръчваме да носите бански и плажни принадлежности. 

Цената включва: трансфер, обиколка. 
Цената не включва: лични разходи. 

 



Архипелага Магдалена/ Ла Мадалена (целодневна екскурзия с включен обяд) 
150 лева за възрастен / 76 лева за дете (2 – 11,99 г.) 

Архипелага Магдалена (Ла Мадалена) е островна група, която се състои от над 60 острова, 
разположена североизточно от остров Сардиния. Изумява туристите със спиращите дъха гледки 
към прозрачните води в тази част на Средиземно море. Отпътува се рано сутринта с автобус към 
град Палау. От пристанището в Палау се отпътува към архипелага Магдалена с туристически кораб. 
Посещение на 2 от големите острова на архипелага. Свободно време за плаж и снимки. 
Акостиране на пристанището в Палау и отпътуване с автобус към хотела. 

ВАЖНО: Свободно време за плаж – препоръчваме да носите бански и плажни принадлежности. 

Цената включва: трансфер, обяд на борда на кораба. 
Цената не включва: лични разходи. 

Корсика (целодневна екскурзия) 
190 лева за възрастен / 96 лева за дете (2 – 11,99 г.) 

Посещение на остров Корсика или още познат като „Островът на красотата“. Изключителната 
природна красота на острова, привлича ежегодно много туристи. Една трета от острова е и 
Регионален природен парк „Корсика“. Тук могат да се срещнат много и различни плодове, като 
лимони, портокали, маслини, грозде и добре познатите плодове на кактуси. Тук можете да се 
насладите на прекрасни природни феномени, закътани морски заливи и бели плажове. Едно от 
нещата, които най-много впечатляват посетителите са: красивите римски храмове, църквите в 
романски стил, както и готическите и барокови катедрали. 

ВАЖНО: Възможно е ползването на туристическо влакче (по желание) – около 6 евро на човек в 
две посоки. 

Цената включва: трансфер, обиколка. 
Цената не включва: лични разходи. 

Каляри и Барумини (целодневна екскурзия) 
160 лева за възрастен / 80 лева за дете (2 – 11,99г.)    Посещение на столицата Каляри – един от 
най-зелените градове на остров Сардиния. Разглеждане на стария град, откъдето се откриват 
прекрасни гледки към залива и пристанището. Тук са запазени и старите защитни стени, както и 
две кули от 13 век.  Впечатляваш образец за съвременно развитие на град в централното 
Средиземноморие.  Отпътуване за археологическия обект Су Нураги в район Барумини. Су Нураги 
е древен град на народа нураги, населявал Сардиния през бронзовата епоха. Градът е построен в 
периода 17 – 13 век пр. Хр. и се състои от крепост с наблюдателни кули и жилищна зона, която 
заобикаля укреплението. Добре запазените останки от града са включени в Списъка за световно 
културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1997 г. Това е единствения начин да усетите в 
пълна степен цивилизацията на нурагите. 

Цената включва: трансфер, обиколка.         Цената не включва: лични разходи. 

 


