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VERTREKDATUM NAAR KEUZE

11 DAGEN / 10 NACHTEN

Het eiland Sardinië geniet een aangenaam Mediterraan 

 klimaat. Je kunt er nog in alle rust rondtouren. De vele kleine 

baaien omringd door hoge kliffen, de pittoreske haventjes 

en haar rijke geschiedenis maken het plaatje compleet. 

De heenreis gebeurt over mooie wegen tot de haven van 

Toulon, waar de overzet naar Porto Torres wordt genomen. 

Standaard voorzien we één etappehotel in Frankrijk voor de 

heen- en terugreis, maar er kan 

naar wens een tweede etappe-

hotel worden toegevoegd.

Na aankomst te Sardinië gaat 

de rit iets verder dan halver-

wege de westkust van het 

eiland, waar jullie 2 x over-

nachten te Torre dei Corsari. 

De derde dag steek je het 

natuurpark Gennargentu 

door tot het stadje Arbatax 

aan de oostkust van het 

eiland. De ideale uitvalsbasis 

om het zuidoosten van het eiland te verkennen en dit tot 

de hoofdstad Cagliari. 

Na het verblijf in een 4-sterrenhotel in Arbatax, wacht 

het mooie noorden van het eiland om ontdekt te worden. 

Een lekker relax verblijf (2 nachten) aan het Lago del Liscia 

is de perfecte afsluiter, waarbij een rondrit langs de 

 Smaragdkust ‘Costa Smeralda’ uiteraard niet ontbreekt. 

De laatste dag terug richting haven van Porto Torres 

en na een ontspannende bootreis kom je de volgende 

morgen aan te Toulon. Dan terug huiswaarts met nog 

één etappehotel in Frankrijk.
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Sardinië – Parel van de Middellandse Zee

Vertrekdatum naar keuze

P R A K T I S C H

TYPE Individuele reis met vertrekdatum naar keuze

REISDUUR 11 dagen / 10 nachten

PRIJS* € 999 piloot en € 905 duo
Supplement éénpersoonskamer: € 299

INBEGREPEN • Nachtboot H/T Toulon – Porto Torres  
in een gedeelde 2-persoonsbinnenhut  
met privé- sanitair en ontbijt

• Degelijke hotels (3 of 4 sterren)
• Op Sardinië 2 overnachtingen in halfpension 

en 4 met ontbijt
• In Frankrijk 2 overnachtingen in halfpension
• Routes voor motor-GPS (Garmin, TomTom,…)
• Parking of garage voor de motor
• Toeristenbelasting
• Reisroadbook en ritplanning

NIET INBEGREPEN • Tolgelden, brandstof, eventuele inkomgelden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, annulatie- en 
reisbijstandverzekering

MEER INFO www.motorreis.be 

* Tarief op basis van 2-persoonskamer – gegarandeerde prijs buiten hoogseizoen  
en bepaalde feestdagen

S I T U E R I N G


