
 Brīvdienu tūroperators FlyMeAway 
 Tiešie reisi no Rīgas Jūsu brīvdienām 

 E:  flymeaway@flymeaway.lv  T: 67626287 

 Šarmantā Sardīnija Lieldienās 

 Tiešais lidojums Rīga - Kaljari - Rīga 
 06.04.2023 Rīga 06:00 08:25 Kaljari 
 10.04.2023 Kaljari 21:40 02:20 Rīga 

 Lidojums - 469 EUR:   Cena par �ešo lidojumu uz Kaljari  turp un atpakaļ, lidostu nodokļi, bagāža (13 kg 
 nododamā un 8 kg rokas) 
 Lidojums + T Hotel Cagliari 4* viesnīca - 849 EUR:   Cena  par �ešo lidojumu, transferu, pilsētas nodokli un 4 
 nak�s 4* viesnīcā T Hotel divvie�gā istabā ar brokas�m. Piemaksa par vienvie�gu istabu 160 EUR 

 2023.  gadā  FlyMeAway  Lieldienas  sagaidīs  šarmantajā  Sardīnijas  salā!  Tā  apbur  ar  savu  vienkāršību,  gardajiem 
 ēdieniem,  bagāto  vēsturi  un  pasakainām  pludmalēm!  Tā  ir  pavisam  atšķirīga  no  Itālijas  kon�nentālās  daļas,  kā 
 patstāvīgs  kon�nents  miniatūrā–  ar  savu  valodu,  vēsturi,  tradīcijām,  dabu  un  kulināriju.  Sardīnijā  ierodas  gan 
 kūrortu  atpūtas  cienītāji,  gan  vientuļi  klinšu  kāpēji,  �e,  kuriem  pa�k  nodarbo�es  ar  visdažādākajiem  ūdens 
 sporta  veidiem  un  �e,  kuri  vēlas  izpē�t  kādu  no  neskaitāmajiem  bronzas  laikmeta  vēstures  pieminekļiem  vai 
 piekrastē nogrimušo kuģu vrakus. 

 Mūsdienīgā  4*  viesnīca  T  Hotel  Kaljari  izvietojusies  pašā  pilsētas  centrā  iepre�  Lirikas  teātrim.  Kaljāri  katedrāle  atrodas 
 1.5  km  a�ālumā,  bet  līdz  Poeto  pludmalei  jābrauc  apm.  10  minūtes.  Viesnīcas  plašajos  un  gaišajos  numuros  pieejams  viss 
 viesu  ēr�bai  nepieciešamais:  TV,  radio,bezmaksas  WI-FI,  minerālūdens  minibārā,  seifs,  fēns,  iespēja  regulēt  gaisa 
 temperatūru.  Viesnīcas  restorāns  piedāvā  bufetes  brokas�s  un  itāļu  s�la  vakariņas.  Bistro  var  nobaudīt  pusdienas, 
 savukārt  bārā  -  dzērienus  un  tur  �ek  rīko�  klaviermūzikas  vakari.  Viesnīcā  par  papildus  samaksu  (  15€-25€  par  pers.)  un 
 iepriekšēju  rezervāciju  (  nedēļu  iepriekš)  var  iegādā�es  iespēju  1.5  sundas  apmeklēt  SPA  un  Labsajūtas  zonu  ar 
 hidroterapijas  baseinu,  tvaika  pir�m  un  hromoterapijas  dušām.  Relaksācijas  zonā  pieejamas  zāļu  tējas.  Noīrēto 
 automašīnu var novietot privātajā bezmaksas autostāvvietā. 

 Jūsu brīvdienu tūroperators  www.flymeaway.lv 
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 Ekskursiju programma pēc izvēles 
 Rekomendējam ekskursijas iegādā�es pirms lidojuma. Vietu skaits ir ierobežots. 

 Kaljari pilsētas ekskursija 
 06.04.2023 10:00 no viesnīcas 
 Ekskursijas  sākumā  ar  autobusu  dosimies  pa  skaisto  Monte  Urpinu  ceļu,  kur 
 skatam  paveras  lieliska  panorama.  Te  arī  būs  īsa  foto  pietura.  Tālāk  ceļu 
 turpināsim  gar  Bonarijas  baznīcu  līdz  Kaljari  vecpilsētas  senajām 
 aizsargsienām.  Šeit  izkāpsim  no  autobusa  un  tālāk  dosimies  kājām.  Mūsu 
 ceļš  vedīs  lejup  uz  ostu  un  būs  arī  iespēja  apska�t  Kaljari  katedrāli  un 
 vecpilsētu. Ekskursijas ilgums ~ 4 stundas. 
 Pēdējais ekskursijas iegādes datums 29.marts! 
 Cena:  40 EUR 
 Cenā iekļauts:  transports un krieviski runājoša gida  pakalpojumi 

 San Sperates pilsētas apmeklējums un vīna degustācija Serdianā 
 07.04.2023 09:00 no viesnīcas 
 Eskursijas  pirmajā  daļā  dosimies  uz  Serdianu,  lai  apmeklētu  vietējo  vīna 
 darītavu  un  nobaudītu  tajā  piedāvātos  vīnus  un  uzkodas.  Pēc  pusdienām 
 vietējā  restorānā  dosimies  apska�t  vienu  no  pašām  interesantākajām 
 Sardīnijas  pilsētām  –  San  Spera�,  ko  dēvē  arī  par  „Muzeju  pilsētu”.  San 
 Sperate  ir  pazīstama  pateico�es  tās  krāsainajiem  sienu  gleznojumiem,  kas 
 atpoguļo  ikdienas  norises  un  lauku  tradīcijas,  kas  ir  klātesošas  pilsētā.  Sienu 
 apgleznošanas  tradīcija  pilsētā  aizsākās  1968.  gadā,  pateico�es 
 pasaulslavenajam  vietējam  māksliniekam  Pinuccio  Sciola  un  turpinās  katru  gadu  „Cuncambias”  fes�vāla  laikā.  Ārkār�gi 
 daudzpusīgais  mākslinieks  Pinuccio  Sciola  ir  arī  pazīstams  tēlnieks  un  San  Sperates  pilsētā  mums  būs  iespēja  apmeklēt 
 viņa izveidoto Skaņu dārzu, kurā mūziku rada „skanošie akmeņi”. Ekskursijas ilgums ~8-9h. 
 Pēdējais ekskursijas iegādes datums 29.marts! 
 Cena:  130 EUR 
 Cenā  iekļauts:  transports,  krieviski  runājoša  gida  pakalpojumi,  vīna  degustācija  (  3  veidu  vīni  un  vietējās  uzkodas),  ieejas 
 maksa Pinuccio Sciola muzejā un Skaņu dārzā, kā arī 3 kārtu pusdienas (ūdens un vīns iekļauts) 

 Sant An�oko sala un Iglezjas pilsēta 
 08.04.2023 09:00 no viesnīcas 
 Pilnas  dienas  ekskursijas  pirmajā  daļā  apmeklēsim  Sant  An�oko  salu,  kas  ir 
 ceturtā  lielākā  Itālijas  sala  un  atrodas  1.5  stundas  brauciena  a�ālumā  no 
 Kaljari.  Vispirms  kājām  izstaigāsim  Kalasetas  mazpilsētu,  kura  pēc  sava 
 plānojuma  atgādina  Dienvidamerikas  koloniālās  pilsētas  ar  baltajām  pilīm  un 
 taisnajām  ielām.  To  dibināja  senie  ligūrieši  (Tabarkini),  kuri  runāja  īpašā 
 dialektā,  kas  līdz  mūsdienām  �ek  aizsargāts  kā  minoritāšu  valoda.  Pēc  tam 
 dosimies  uz  Sulki  pilsētu,  kas  �ek  uzska�ta  par  vissenāko  Itālijas  pilsētu. 
 Pilsētas  ekskursijas  laikā  no  ārpuses  varēs  aplūkot  lielāko  daļu  no  ievērības 
 cienīgiem  apskates  objek�em,  no  kuriem  daži  a�ecas  uz  seno  fēniķiešu 
 laikiem.  Pēc  pusdienām  vietējā  restorānā  un  pa  ceļam  uz  Kaljari,  apstāsimies  Iglezijas  pilsētā,  kur  �ks  dots  brīvs  laiks,  lai 
 apska�tu  San  Domeniko,  La  Purizma  un  San  Marselo  baznīcas,  Santas  Klāras  katedrāli,  dažas  Art  deko  s�la  ēkas  (  piem. 
 Elektras teātri), kā arī pieminekļus, kas vel�� 1. pasaules karā kritušajiem karavīrierm. Ekskursijas ilgums ~10h 
 Pēdējais ekskursijas iegādes datums 29.marts! 
 Cena:  95 EUR 
 Cenā iekļauts:  transports, krieviski runājoša gida  pakalpojumi un 3 kārtu pusdienas (ūdens un vīns iekļauts) 

 Jūsu brīvdienu tūroperators  www.flymeaway.lv 
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 Ekskursija uz Bosu 
 09.04.2023 08:00 no viesnīcas 
 Pilnas  dienas  ekskursijas  laikā  apmeklēsim  Bosu  –  vienu  no  skaistākajām 
 salas  pilsētām  un  vienīgo  Sardīnijas  pilsētu,  kas  atrodas  pie  upes.  Ceļš  līdz 
 Bosai,  kas  izvietojusies  līdzās  Temo  upes  grīvai,  aizņems  gandrīz  2.5  stundas. 
 Te  mēs  apmeklēsim  Serra  Valles  pili,  kuru  marķīzs  Malaspina  no  Lunidžianas 
 uzbūvēja  1112.  gadā.  No  cietokšņa,  kas  atrodas  pakalna  galā,  atlikušas  gan 
 �kai  sienas,  bet  pašlaik  norisinās  tā  rekonstrukcijas  darbi.  Līdz  pilij  no 
 autobusu  stāvvietas  var  nokļūt  pa  stāvu  taku  vai  arī  ar  tūristu  vilcieniņa 
 palīdzību  (  nav  piemērots  cilvēkiem  ar  staigāšanas  problēmām!).  Pakalna 
 nogāzē  atrodas  Bosas  pilsētas  vecākais,  viduslaikos  būvētais  rajons  Sa  Kosta  ar  bruģētām  ielām  un  krāsainām  mājām.  Te 
 atrodas  neskaitāmi  suvenīru  veikali  –  ar  izšuvumiem,  koraļu  rotaslietām,  aus�em  groziem,  kā  arī  lieliskas  kvalitātes 
 Malvasijas  vīnu.  Pēc  pusdienām  vietējā  restorānā,  �ks  dots  brīvs  laiks,  kad  varēs  apska�t  senatnīgās  ādas  miecētavas, 
 kuras  iekļautas  Nacionālā  mantojuma  sarakstā  1989.  gadā.  Šim  procesam  vel�ts  vesels  muzejs,  kurā  līdzās  vecām 
 fotogrāfijām var apska�t ādas miecēšanas procesa katru soli. 
 Ekskursijas ilgums ~12h. 
 Pēdējais ekskursijas iegādes datums 6.marts! 
 Cena:  135 EUR 
 Cenā  iekļauts:  transports,  krieviski  runājoša  gida  pakalpojumi,  ieejas  maksa  Serra  Valles  pilī,  tūristu  vilcieniņa  biļete,  kā 
 arī 3 kārtu Lieldienu pusdienas (ūdens un vīns iekļauts) 

 Ekskursija uz Noru un  Is Zuddas  alām 
 10.04.2023 11:00 no viesnīcas 
 Ekskursijas  sākumā  vispirms  dosimies  uz  Noras  izrakumiem  un  Koltellazzo 
 torni.  Pūniešu  un  romiešu  pilsētai  Norai,  kura  �ka  uzbūvēta  senās  fēniķiešu 
 piekrastes  apmetnes  vietā,  bija  izveidotas  trīs  ostas  piestātnes,  kas  padarīja 
 šo  vietu  pieejamu  jebkurā  gadalaikā.  Koltellazzo  tornis  ir  �pisks  Kaljari  līča 
 piekrastes  tornis,  kas  joprojām  atrodas  klints  virsotnē  un  raugās  pāri  an�kās 
 Noras  pilsētas  drupām.  No  fēniķiešu  laikiem  te  saglabājušies  dzīvojamie 
 kvartāli,  arhaiskas  svētnīcas,  piem.  dievietei  Tanitai  vel�tais  templis,  krāšņs 
 teātris,  četru  piršu  komplekss,  u�.  Tālāk  dosimies  uz  Santadi,  kur  nobaudīsim  tradicionālas  vietējās  pusdienas.  Dienas 
 otrajā pusē dosimies uz Is Zuddas alām kurās apska�sim brīnišķīgos stalak�tu un stalagmitu veidojumus. 
 Ekskursijas ilgums ~ 8/9 stundas un tā noslēgsies lidostā. 
 Pēdējais ekskursijas iegādes datums 6.marts! 
 Cena:  130 EUR 
 Cenā  iekļauts:  transports,  krieviski  runājoša  vietējā  gida  pakalpojumi,  ieejas  maksa  Noras  arheoloģiskajā  zonā  un  Is 
 Zuddas alās, Lieldienu pusdienas ( ūdens un vīns iekļauts) 

 Bērniem līdz 12 g. ekskursijas par puscenu! 
 Programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet jaunumiem mūsu mājas lapā! 

 Jūsu brīvdienu tūroperators  www.flymeaway.lv 
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