
         

 

 

САРДИНИЯ -  Н А  ЧОВЕК  на  д ен / в  дв ойна  ст ая  

 

НАСТАНЯВАНЕ:  след 15.00 ч./ / ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТАИТЕ: след 10.00 ч. – в активния сезон 

                                  - детско легло: € 13,00 на ден (за деца 0-1,99 год.), за всички периоди 
 

ГОРНИТЕ ЦЕНИ ВКЛЮЧВАТ:  

Настаняване в 4**** хотели и 4**** бунгала–на човек / на ден, с вкл. закуска и вечеря /или и обяд/ 

на блок-маса,вода и местно наливно вино – неограничена консумация по време на вечеря или обяд. 
 

ГОРНИТЕ ЦЕНИ НЕ ВКЛЮЧВАТ:   

КЛУБНА КАРТА ( за периодите C, D, E ): € 5,00 на ден-човек.  

Задължителна е за целия период - за туристи над 5-годишна възраст и дава  право на безплатно 

ползване на паркинг, плажни шезлонги и чадъри, участие в мероприятията на комплекса и в 

групови спортни занимания и уроци ( без езда и фитнес )  
 

 пълен пансион (обяд) ПРЕПОРЪЧВАМЕ !   

**Ако заявите обяд след пристигането си, заплащате по-високи цени-според менюто в ресторантите 
 

стаи тип Standard: са без балкони  

стаи тип Superior: са с балкони на 1-ви етаж  или са разположени на приземния етаж и са с градинка 

пред тях и с гледка към към парка / безплатно 1-кратно ползване на SPA центъра за 7 дни престой.    

апартаменти тип Junior Suite: 2 широки свързани стаи с луксозно оборудване, гледка към парка 

бунгала-4**** - за двуспалните бунгала се изисква да се заплати цена за минимум 3-ма души възрастни 

 

15% намаление при резервации направени до 31.1. и  8% - при резервации направени от 1.2.до 30.4. 

10% намаление за туристи над 60 г.възраст-само за стандартни и стаи Супериор 
 

 
 

Цени на трансфери: на кола или микробус – в една посока (от летище CAGLIARI до курорта) 

ОБЩО:  за 1 до 3-ма – 110  за 4 до 8 д.– 150 За автобус 24 д.– 350; за автобус 35 д. - 380 

 

От София се пътува през Рим или Милано. Може да се ползва AL ITALIA – като цената на билета в двете 

посоки е около 300 евро с таксите. Самолетната връзка /през Рим/ е удобна и бързо стигате до столицата 

Каляри (само за около 1 час). От Рим и Милано до CAGLIARI летят и няколко нискотарифни самолетни 

компании ( за около 120-150 евро в двете посоки с летищни такси ) –www.merediana.com и www.myair.com. 

Ако вземете кола под наем от летището ще можете истински да се насладите на природните дадености на 

Сардиния. За тези, които предпочитат да пътуват с лека кола или микробус са налице и доста фериботни 

линии. Препоръчваме Ви и кола под наем-от летището Каляри до курортното селище ( около 70 км)  има 

директна връзка към магистралата до град ОRISTANO. Това е главната посока, която трябва да се следва на 

път за курортното селище. Подробни разяснения и карта ще бъдат изпратени допълнително.  
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СТАИ 
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СТАИ 

тип 
SUPERIOR 

 

АПАРТАМЕНТ 

& 

апартамент тип 
JUNIOR SUITE 

 

   Доплащане 

   за       

единична  

 стая  

 

деца 

0 – 5.99 

год. 

възраст 

 

Намаления 

за деца 6-11 

год.възраст 

на 3-то 

легло 

 

 

в бунгало с  

1 или 2 

спални и 

отделен хол 

HB FB HB FB HB FB HB FB 

A* 

1.3.-8.05. 

26.09. -31.10. 

65 78 73 86 91 104 25 безплатно 40% 82 95 

B 

9.05. – 5.06. 

12.09 – 25.09 

67 80 75 88 93 106 35 безплатно 40% 84 97 

C 

9.06 – 19.06 

29.08 –11.09 

74 88 86 100 105 119 35 безплатно 40% 92 106 

D  

 20.06 – 7.08 

22.08.-28.08. 

85 100 97 112 119 134 45 безплатно 40% 104 119 

E 

8.08.-21.08 
92 110 107 125 132 150 55 НЕ - 118 136 

НАМАЛЕНИЯ ЗА 3-ТО ЛИЦЕ В СТАЯ: 20 % (не се отнася за бунгалата) 

http://www.merediana.com/
http://www.myair.com/

