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Alghero                               Capo Caccia    Vhod v neptunove jame         Catelsardo                             Stintino 
 
»POHODNIŠKO NA SARDINIJO!« - Z LETALOM 
 
V sredo, 9.10.2019 –Z letalom Easyjet bomo poleteli iz Benetk (letališče Marco Polo)  ob 14,55.uri (ob 13 uri 
moramo biti na letališču) – Odhod avtobusa z avtobusne postaje Nova Gorica ob 10,30 uri.  
 
Po pristanku na letališču v Algheru na SZ Sardinije se bomo prepeljali do hotela Residence Europa. Po 
namestitvi  v dvoposteljne sobe se bomo po dogovoru podali do centra mesta Alghero. Mesto je živahno pristanišče 
sredi nasadov oljk, evkaliptov in pinij. Stari del mesta je obdan z obzidjem s stolpi. Vidni so vplivi oz. sledovi 
španske oz katalonske kulture. Med ogledi bo dovolj časa (?) za samostojne nakupe. Večerja  v restavraciji 
Alguer Mia 20 m od hotela.  Ta dan se bomo popeljali tudi z ladjico (ura je še domena). 
 
V četrtek, dne 10.10.2019- Po zajtrku se bomo z avtobusom odpravili na oglede: najprej krasnega živopisanega 
mesteca Castelsardo. Sprehod do najvišje točke, do dvorca ki dominira vrh mestne vzpetine. Od tod se ponuja 
krasen pogled na mestece z vijugastimi uličicami in živo pisanimi hiškami. 
Po ogledu se vrnemo niže k morju do ene najbolj prepoznavnih plaž na Sardiniji. La Pelosa, plaža s finim belim 
peskom in turkizno kristalno čistim morjem. Ob plaži je obrambni stolp v katerem je bil  včasih svetilnik.  
Kasneje se bomo sprehodili po slikoviti ribiški vasici Stintino. 
Povratek v Alghero, večerja v isti restavraciji in počitek. 
 
V petek, dne 11.10.2019 nas po zajtrku čaka celodnevni izlet:   
Pozor: kolesarjenje odpade! 
Z avtobusom se odpeljemo do Neptunove jame (cca 1 km hoje). 
Po ogledu se bomo odpeljali do kmečkega turizma. Tu nam bodo razkazali posestvo (konji, osliči, in druge 
živali), nasad oljk, mesnico. Razložili nam bodo, kako pridelujejo enega najboljših olivnih olj v Italiji. Predstavili 
nam bodo tudi izdelke iz oljk (kreme, olja,,,) 
Po predstavitvi nas bo čakala prava pojedina iz žara, vino, voda, šilce žganega, sladica… Res veliko za pojesti 
Po pojedini se bomo prepeljali do prelepe plaže La Bombarda. Spet se bomo lahko osvežili v kristalno čistem 
morju. 
V hotelu  bo zvečer manjša zabava z glasbo in plesom (DJ) Na voljo bo nekaj prigrizkov pa kakšen kozarček 
pijače. 
 
V soboto, dne 12.10.2019- Po zajtrku se bomo zapeljali do vhoda v narodni park Porto Conte. Po dobro označenih 
poteh parka nas čaka kratek pohod kjer bomo uživali ob  lepotah narave in krasnih razgledih. Potem se bomo 
prepeljali v cca 45km oddaljeno majhno starodavno vasico Bosa, ki jo prečka reka Temo (edina plovna reka na 
Sardiniji). Čarobnost kraju dajejo hiške pastelnih barv, ki jih krasijo iz kovanega železa izdelani balkoni in ozke 
uličice. Tu bomo imeli, pred odhodom na letališče v Algheru, prosto za nekaj pojesti.  
 
V Benetke se bomo vrnili predvidoma ob 23,20. uri, kjer nas bo  čakal še transfer v Novo Gorico. 
 
Cena še ni točno določena predvideno bo znašala cca 420€. Vključuje letalski prevoz, 3 nočitve z zajtrkom in 
večerjo s pijačo, transferje, vodenje (slovenski vodič), doplačilo za Neptunove jame, ladjico, IVV žige, zdravstveno 
zavarovanje pri Triglavu. 
Glede na vremenske prilike oz. neprilike ali po dogovoru lahko program delno spremenimo, prilagodimo! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosa 
 
 
Akontacija TAKOJ je 100€, ki se po sklepu občnega zbora našega društva vrača le v slučaju bolezni ali smrti 
v družini po predložitvi potrebnih dokumentov. 
Obroki: oktober, pred odhodom še 250€ in razliko po povratku. 
 
Ne pozabite na veljavni dokument: osebno izkaznico ali potni list.! 
 
Prtljaga: Kovček mere: 56x45x25, teža do 10kg.  
Kovček se šteje za en kos prtljage. Dodatno se ne sme vzeti s seboj nič drugega!!! 
 
Tekočine: Med tekočine spadajo: voda in druge pijače, juhe, sirupi- kreme, losjoni, olja- parfumi- razpršilci- geli, 
vključno z geli za lase in tuširanje- vsebina posod pod tlakom, vključno s peno za britje, drugimi penami in 
dezodoranti- paste, vključno z zobno pasto- mešanice tekočih in trdnih snovi- črtalo za trepalnice- katerekoli snovi 
s podobno gostoto. 
Pazi: v ročni prtljagi lahko prenašate samo majhne količine tekočin v posameznih posodah z največjo 
prostornino 100ml. Te posode morate zapakirati v plastično vrečko, ki jo je mogoče znova zatesniti, in katere 
skupna prostornina pri enem potniku ni večja od 1 litra. 
 
Na letališču: Da bi varnostnikom na kontrolnih točkah omogočili lažje odkrivanje tekočin morate: vse tekočine, ki 
jih prenašate predložiti varnostnikom na vpogled- sleči jopič in/ali plašč, ki bosta pregldana ločeno- iz ročne 
prtljage odstraniti prenosne računalnike in druge večje električne naprave, ki jih bodo pregledali ločeno  
Med svojo ročno prtljago lahko prenašate zdravila in nujno potrebna živila, ki jih boste uporabljali med 
potovanjem. Morda boste morali dokazati, da jih nujno potrebujete. 
 
   
Pripravila: Mirjam Silič                                                                                              Predsednik: Franko Sarzina 
 
Nova Gorica, 20.9.2019 


