
 

 

 

Reisinformatie 
 

Italië Sardinië 
27 juli t/m 07 augustus 2020 

  



 
 

Pagina 2 van 3 
 

 

Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Voor de eerste twee nachten is er een camping voor jullie geregeld, in de buurt van Olbia, waar je ook hoop te 

landen. De overige dagen kies je met de groep zelf waar je je tent opslaat.  

Je kan er voor kiezen om de andere nachten je tent op te slaan op een camping. Ook kan er met de groep gekozen 

worden om te wildkamperen. Een waar avontuur! 

 
 

Activiteiten 

Een greep uit de activiteiten die mogelijk zijn: 

• De kloven van Gola di Gorropu  

• Prachtige stranden  

• Boottochten langs de gehele kust  

• Leuke stadjes zoals La Maddalena  

• Hoofdstad van Sardinie: Cagliari, met zijn Torre dell’Elefante, de Santa Maria kathedraal & een prachtig 

kasteel 

• Grotten van Neptunus  

• Middeleeuws stadje Castelsardo  

• Wandeltochten door natuurreservaten  

• Wijngaarden  

• Kajakken op zee 

 

Vervoer 

We vliegen van Amsterdam naar Olbia (retour). De vliegtijden hieronder zijn onder voorbehoud. 

• Heenreis: Vertrek van Amsterdam om 05:30 uur. Aankomst in Olbia om 07:45 uur 

• Terugreis: Vertrek van Olbia om 09:40 uur. Aankomst in Amsterdam om 12:00 uur 

 

Ter plaatse maken we gebruik van huurauto’s.  

 

 

 

 



 
 

Pagina 3 van 3 
 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid:  

• Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en conditie.  

Reispapieren: 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: € 899,00 

Inclusief:  

• Heen- en terugreis met vliegtuig 

• Eerste twee dagen overnachting op de camping 

• Huurauto’s 

• Kampeermateriaal 

• Geld voor overige overnachtingen. (Als groep kan er worden gekozen om dit geld hiervoor te besteden of 

om te wildkamperen en het geld als excursiegeld te gebruiken: dit is aan jullie als groep.)  

 

Exclusief:  

• Uitgaven van persoonlijke aard  

• Proviand circa € 100,- per persoon 

• Excursiekosten circa € 150,- per persoon 

 


