• V I AG E N S E M G R U P O CO M G U I A B R A S I L E I R O • 2 0 2 1

E N C A N TO S DA SA R D E N H A & CÓ R S E G A
Incluindo a imperdível Marseille
• SA Í DA : 0 5 DE J UNHO DE 2022 •
• A belíssima região da Sardenha, com hospedagem em Cagliari, Alghero e Olbia.
• Visitas das praias da Costa Sudoeste e Orgosolo. E mais: Castelsardo, Costa Esmeralda,
Arquipélago La Maddalena e Santa Teresa di Gallura.
• O deslumbrante vilarejo de Bonifácio, na Córsega - mais conhecida como “Ilha da
Beleza”. Visita à Ajaccio, cidade berço de Napoleão Bonaparte, Corte, Bastia, Saint
Florent e Ile Rousse.
• Para fechar com chave de ouro: 2 noites em Marseille, na região da Provence. Visita
guiada da cidade mais antiga da França, com passeio aos principais pontos de interesse.

05 de Junho de 2022 • D o m ingo
CAGLIARI
Chegada ao aeroporto de Cagliari, recepção e traslado ao Hotel Regina Margherita (ou
similar). Bem-vindos a Sardenha! Fundada pelos fenícios há mais de 2 mil anos, Cagliari
está localizada na Costa Esmeralda e é capital da região. Uma cidade cheia de história,
belíssimas praias e repleta de belezas naturais!

06 de Junho de 2022 • S e gunda - fei ra
CAGLIARI / PRAIAS DA COSTA SUDOESTE / CAGLIARI
Café da manhã no hotel. Faremos uma visita panorâmica pela belíssima Cagliari, cidade de
aspecto moderno, com um porto comercial muito ativo e um centro histórico protegido
por muros erguidos no ano de 1200. Veremos a Catedral, o Mirante Umberto I e a Torre do
Elefante. À tarde, saída em direção de Villasimius, pequena cidade balneária da Costa Leste
da Ilha. Visitaremos algumas das praias com pontos panorâmicos deslumbrantes. ALMOÇO
INCLUÍDO.

07 de Junho de 2022 • Te rç a - fe i ra
CAGLIARI / ORGOSOLO / ALGHERO
Após café da manhã no hotel, saída para o interior da Ilha. Chegaremos na pequena cidade de
Orgosolo, famosa por seus murais pintados por artistas locais. A cidade oferece vislumbres
de uma Sardenha antiga e atemporal, cercada por natureza intocada! Na parte da tarde
seguiremos até Alghero, famosa pela produção dos artefatos de corais. Alghero é a principal
cidade portuária da ilha, repleta de telhados vermelhos que tocam o céu e a maravilhosa
baía natural que deságua no mar de esmeralda. Um passeio a pé pelas estreitas vias do
bairro antigo é uma atividade aprazível e imperdível! Acomodação no Hotel Catalunya (ou
similar). ALMOÇO INCLUÍDO.

08 de Junho de 2022 • Qua r ta - fei ra
ALGHERO / CASTELSARDO / OLBIA
Café da manhã no hotel. Seguiremos em direção a Castelsardo. Uma das cidades mais
bonitas da Itália é uma fortaleza medieval cercada pela natureza e rica em história,
tradições religiosas e artesanato antigo. Castelsardo está situada em um promontório em
Anglona, no centro do Golfo de Asinara, no noroeste da Sardenha. Continuaremos pela
costa norte até Baia Sardinia, uma das famosas localidades turísticas da ilha, próxima à
Costa Esmeralda. Continuação até o DoubleTree by Hilton Hotel Olbia (ou similar), nas
proximidades de Olbia.

09 de Junho de 2022 • Quinta - fei ra
OLBIA / COSTA ESMERALDA / OLBIA
Após o café da manhã, saída para um dia de excursão às localidades mais bonitas e
famosas do jetset mundial: Costa Esmeralda, Porto Cervo, Porto Rotondo, Arzachena, etc.
São alguns dos lugares mais encantadores e famosos da Sardenha e representam pérolas
aninhadas entre um magnífico mar esmeralda. Imperdível! Retorno ao hotel.

10 de Junho de 2022 • S ex ta - fe i ra
OLBIA / ARQUIPÉLADO LA MADDALENA / OLBIA
Café da manhã no hotel. Embarcaremos para excursão ao Arquipélago de La Maddalena,
um paraíso com inúmeras atrações naturais e histórico-culturais no nordeste da Sardenha!
Visitaremos suas inúmeras ilhas, como, Spargi, Budelli e a fascinante pequena ilha intocada
de Caprera. ALMOÇO INCLUÍDO.

11 de Junho de 2022 • S á ba do
OLBIA / SANTA TERESA DI GALLURA / BONIFÁCIO
Café da manhã e saída em direção a Santa Teresa Gallura, uma animada estância balnear
na costa norte da Sardenha, localizada em um cenário costeiro encantador. Santa Teresa
Gallura pode ser considerada, à primeira vista, uma vila jovem, pois sua fundação remonta
aos primeiros anos do século XIX, seguindo os desejos do rei Vittorio Emanuele I. Faremos
uma breve visita da cidade. Em horário a ser determinado, embarque em ferry com destino a
Córsega. Bem-vindos a França! A chegada em Bonifácio é deslumbrante! Sua posição sobre
um promontório longo e estreito oferece uma vista inesquecível. Continuação até o Hotel
Santateresa (ou similar).

12 de Junho de 2022 • D o m ingo
BONIFÁCIO / PRAIA DE PALOMBAGGIA / BONIFÁCIO
Café da manhã no hotel. Café da manhã e visita de Bonifácio. A Córsega é conhecida
como a Ilha da Beleza e não é à toa! Aqui, o azul do mar Mediterrâneo se encontra com
falésias e montanhas cravejadas de vilarejos medievais em total sintonia. Bonifácio é
um desses vilarejos simplesmente deslumbrantes! Localizado no extremo sul da ilha,
no topo de um penhasco de calcário. Não poderia ser mais bonito! Continuaremos até
Palombaggia para admirarmos uma lindíssima praia! Retorno ao hotel.

13 de Junho de 2022 • S e gunda - fei ra
BONIFÁCIO / AJACCIO
Após café da manhã, saída para Ajaccio, capital da Córsega. Cidade berço de Napoleão
Bonaparte e também a maior e mais importante da Córsega, Ajaccio é uma cidade

tipicamente mediterrânea e encontra-se dividida em duas partes – o centro histórico
genovês, de cor pastel e ruas estreitas - e a parte moderna, com as avenidas e esplanadas.
Do alto das muralhas de sua cidadela, Ajaccio soube manter intacta a pureza de seu
beira-mar, conhecido como um dos mais bonitos do mundo. Passeando pelas ruas da
cidade velha, descobriremos sua herança napoleônica, seus museus de prestígio e seu
mercado diário com tantos sabores! Hospedagem no Hotel Best Western Plus Ajaccio
Amirauté (ou similar).

14 de Junho de 2022 • Te rç a - fe i ra
AJACCIO / CORTE / BASTIA
Após o café da manhã saída para Bastia, a quarta maior cidade da Córsega. Parada em
Corte e visita a cidade alta, com a Praça Paoli, Praça Gaﬀori, o Palácio Nacional e o mirante
de onde se tem uma bela vista sobre a cidade antiga. Ao longo do caminho, parada em
uma vinícola para degustação. Chegada em Bastia, considerada a principal porta de
entrada da Córsega, pois muitos barcos chegam ao seu porto, vindos de Marselha, Nice
e outras cidades francesas e italianas. Aqui faremos um passeio pelo porto e pelas ruas
de Bastia. Acomodação no Hotel Best Western Corsica Bastia Centre (ou similar).

15 de Junho de 2022 • Qua rta - fei ra
BASTIA / CAPO CORSO / BASTIA
Café da manhã no hotel. Saída para dar a volta do Capo Corso, península localizada no
nordeste da ilha, exibindo panoramas grandiosos sob um fundo de mar azul-turquesa.
Faremos paradas nos lugares mais lindos! Retorno à Bastia na parte da tarde e tempo livre
para atividades pessoais. Aproveite!

16 de Junho de 2022 • Quinta - fei ra
BASTIA / SAINT FLORENT / ILE ROUSSE / BASTIA
Após o café da manhã, saída para visita Saint Florent, cidade imersa em uma paisagem
verdadeiramente excepcional. Localizada em uma baía cintilante e abrigada entre as
montanhas selvagens de Cap Corse e a magnífica e indomável Désert des Agriates. Saint
Florent foi fundada pelos romanos e mais tarde se tornou um porto medieval sob o domínio
de Gênova e permaneceu relativamente preservado. No centro da cidade, um labirinto
de ruas estreitas preenche o espaço entre o porto e a Cidadela, e as praças da cidade,
cercadas por cafés, olham para a animada orla com sua fileira de bares e restaurantes.
Continuação com destino à Ile Rousse, famosa por uma praia encantadora, sua atmosfera
delicada e pacífica, suas praças arborizadas e a beira-mar. Retorno ao hotel em Bastia.
ALMOÇO INCLUÍDO.

17 de Junho de 2022 • S ex ta - fe i ra
BASTIA/ MARSEILLE
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para
embarque em voo com destino à Marseille. Chegada, recepção e hospedagem no Radisson
Blu Vieux Port (ou similar).

18 de Junho de 2022 • S á ba do
MARSEILLE
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita guiada de Marseille, onde
experimentaremos a presença da história! A cidade foi fundada há 2.600 anos por gregos
da Fokaia e, portanto, é a cidade mais antiga da França. Visitaremos o bairro antigo
“Panier” e conheceremos os belos edifícios do tempo de Napoleão III. Embora Marseille
seja a segunda maior cidade da França, experimentaremos o ambiente mediterrâneo
especial que nos faz sentir em uma grande vila! Tarde livre. Passear pelo Vieux Port, o
porto antigo, é um programa delicioso. Vale a pena seguir até o cais, onde homens do mar
vendem sua pescaria, ou visitar o MuCEM, no histórico Forte Saint-Jean. À noite, que tal
provar a bouillabaisse, tradicional caldeirada de frutos do mar marselhesa?

19 de Junho de 2022 • D o m ingo
MARSEILLE / AEROPORTO
Em horário adequado traslado ao aeroporto de Marseille para embarque com destino ao
seu destino final. Consulte extensão à Malta.

VALORES DA PARTE TERRESTRE
EUR 4.290,00
EUR 1.150,00

POR PASSAGEIRO EM APTO DUPLO
SUPLEMENTO APTO SINGLE

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.
Taxas pagas junto da entrada.

CONSULTE SUGESTÃO DE PARTE AÉREA
HOTELARIA (COM CAFÉ DA MANHÃ)
•
•
•
•
•
•
•

2 noites no Hotel Regina Margherita (ou similar) em Cagliari;
1 noite no Hotel Catalunya (ou similar) em Alghero;
3 noites no DoubleTree by Hilton Hotel Olbia (ou similar) em Olbia;
2 noites no Hotel Santateresa (ou similar) em Bonifácio;
1 noite no Hotel Best Western Plus Ajaccio Amirauté (ou similar) em Ajaccio;
3 noites no Hotel Best Western Hotel Corsica Bastia Centre (ou similar) em Bastia;
2 noites no Hotel Radisson Blu Vieux Port (ou similar) em Marseille;

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Bilhete Aéreo Interno em Classe Econômica para o trecho: Bastia - Marseille
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso tenha um número mínimo de
passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até 55.000EUROS.
Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até 5.000USD (**Esta
opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro –
cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente previstas no pacote de
viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em adquirir plano com coberturas
diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre a possibilidade e
respectivas condições).
- IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos voos sugeridos para o grupo. Passageiros que optarem por voos diferente
dos acima não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais;
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, doença,
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.

• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o mesmo
é necessário (favor consultar).

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela
agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

