
Sardiinia 

20.05.-27.05.2023  

Esialgne programm ja vastavus tehnilistele nõudmistele  

Kõikide hotellide kõikide majutuste juures on arvestatud kaheste eraldi voodiga tubadega. 

Lisaks on ühene tuba tõlgile-reisijuhile ja vajadusel bussijuhile.  

Hotellid on vähemalt *** ning vastavad asukoha nõuetele. Hotellides on planeeritud TWIN 

toad, arvestusega 2 SINGLE tuba klientidele.  

Pakkumine on SALVA kindlustuselt (Salva Kindlustuse AS Tartu esindus, tel. 7500102) 

katetega: tervis 100 000 eurot, reisitõrge 1600 EUR ulatuses, pagas 640 eurot, kusjuures 

reisitõrge sisaldab kõiki tehnilises kirjelduses nõutud punkte. 

*Reisitõrke lisakaitse hakkab kindlustusfirmadel kehtima kolm päeva pärast kindlustuse 

vormistamist; seega palun kindlustus vormistada võimalikult kiiresti. Kindlustuse pakkumise 

aluseks on reisija vanus 19-64 aastat.  

Perereiside poolt on reis algusest lõpuni kaasas reisijuht-giid. Perereisid korraldab vabal ajal 

toimuvad giidiga ekskursioonid kultuuriväärtustega tutvumiseks. 

Õhtusöögid kõikidel õhtutel oma hotellis 

Lõunasöökide restoranid külastatavate kalanduskoolituse objektide läheduses kinnitame 

vastavalt programmjile. 

 

20.mai, laupäev 

Air Baltic lend Riia – Olbia 15.25 – 17.45 Buss Riia lennujaama väljub Tallinna 30 parklast 

(Saarte Kalandus parkla) kell 06.10. 

Riia – Olbia on otselend. Pagas 23 kg hinna sees mõlemal lennusuunal. 

Ööbimine Olbia hotellis**** Mercure Olbia Via Puglie 29, Olbia Mercure Olbia Hermaea Sardinia 

hotel - ALL (accor.com) 

 

21.mai, pühapäev 

Olbia: www.pescheriacalvisiolbia.com/en-gb/aldo-moro-avenue-gallery   

Porto Cervo  

Luras  

Ööbimine Porto Torrese hotellis*** Hotel Libyssonis www.hotellibyssonis.it Via del Lentischio 1 

07046 Porto Torres (2 ööd samas hotellis) 

 

22.mai, esmaspäev 

Porto Torres ja Sardiinia kõige olulisem kalanduslinn Alghero 

Öö Porto Torres, samas hotellis nagu 21.mail 

https://all.accor.com/hotel/7935/index.en.shtml
https://all.accor.com/hotel/7935/index.en.shtml
http://www.pescheriacalvisiolbia.com/en-gb/aldo-moro-avenue-gallery
http://www.hotellibyssonis.it/


 

23.mai, teisipäev 

Sõit Oristanosse. 

www.orodicabras.it www.facebook.com/PescheriaFabrizioPerra/   

Cabras, Pontis Fish farm (kalakasvatus)  www.consorziopontis.net/immagini-cabras/ 

Arennera Laguna Experience - Pescaturismo 

Lõunarannikul tutvumine kalakasvatusega Fish farming Gaviano - The fish of Matzaccara 

(allevamentoitticogaviano.it)  

Õhtuks Cagliarisse 

Öö Cagliari kesklinnas ***hotellis Italia www.hotelitaliacagliari.com Via Sardegna, 31 - 09124 

Cagliari (2 ööd samas hotellis) 

 

24.mai, kolmapäev 

Sardiinia suurima toidu- ja kalaturu külastus kohaliku giidiga  

Sõit Cagliari lähedal asuvasse Audarya veinimõisa. Veinide degusteerimine, tutvumine 

Sardiinia veinitootmisega. 

Cagliaris teeme väikese jalgsi linnaekskursiooni. 

Öö Cagliaris samas hotellis nagu 23.mail. 

 

25.mai, neljapäev 

IDARANNIK: noorte kalandusalase harimisega tegelev keskus www.pescatortoli.it/home-3/  

Hariduskeskuse külastus / Laboratooriumidega ja kahaliku kalandusega tutvumine 

Sõit Olbia lähedale. Öö rannahotellis**** Colonna Beach www.hotelbeachcolonna.it/en 

Località Golfo Di Marinella, 07020 Golfo Aranci SS  

 

26.mai, reede 

Kohalike maitsete päev (terve päeva tuur) 

Teekond Barbagia metsikutesse mägedesse, Sardiinia südamesse. See on ürgse looduse, 

ülimalt omapärase muusika ja kuulsate bandiidilugude maa. Lõunat sööme lambakasvatajate 

juures, et tutvuda autentse toidukultuuriga. Pärastlõunal kuulame mägikülas kummalist 

muusikat, mida UNESCO on pidanud vääriliseks kanda maailma kultuuripärandi nimekirja. 

Ööbimine samas Colonna Beach rannahotellis  

 

27.mai, laupäev 

Hommik puhkuseks, lõunasöök hotellis 

http://www.orodicabras.it/
http://www.facebook.com/PescheriaFabrizioPerra/
http://www.consorziopontis.net/immagini-cabras/
http://www.allevamentoitticogaviano.it/
http://www.allevamentoitticogaviano.it/
http://www.hotelitaliacagliari.com/
http://www.pescatortoli.it/home-3/
http://www.hotelbeachcolonna.it/en


Kojulend – Air Baltic otselend Olbia – Riia 18.25 – 22.35 (Saarlased ööbivad Riia lennujaama 

Sky- High hotellis ja 28. 05. hommikul kojusõit tellitud bussiga). 

http://airport-hotel.lv/en

