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Stellen voor 

Clubreis Sardegna van 14 September tot 23 September 2017 

6 dagen duiken in Villasimius en  4 dagen ontdekking van Sardegna 

 

Sardinië is het tweede grootste eiland van de middellandse zee en een echt paradijs  voor 
natuurliefhebbers.  1040 km kust, de witte stranden in het zuid-oosten, kreken omringd door 
granietrotsen met een smaragdgroene kleur in het noord-oosten; 

De steile woeste kust in het oosten en de kleine baaien in het zuiden, waar flamingo’s komen 
rusten tijdens de migratieperiode, op de stranden van Cagliari en Pula maken van Sardegna één 
van de beste bestemmingen in Italia om te duiken en te surfen.  

Maar Sardinië is niet alleen zee : het binnenland met zijn onbesmette  landschappen, zijn oude 
lokale cultuur en traditie, biedt U een wereld vol van kleuren, geuren 
en schoonheid dat u verliefd zal laten worden.  

Dag1: 

Vlucht met Ryanair vanuit Charleroi naar Cagliari met aankomt om 

23u20.  Wij slapen in het Green village voor 6 nachten.   

Dag2  - Dag 6 

Duiken we in de mooie baaien van Villasimius . 13 dagduiken + 1 nachtduik 

Dag 7 – Dag 10    

We verhuizen naar een typische Sardische Agriturismo “Sa Mola” in de buurt van Oristano om 

het fantastische Sardegna te ontdekken. Een mengeling van cultuur, ruwe natuur, 

adembenemende  kustlijn en verassende dorpjes alles omkaderd door een lekkere en typische 

keuken. 
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Van hieruit bezoeken we: De Gologone bronnen, de Murales van Orgosolo, de Nuraghi van Losa 

en de mysterieuze Pozzo di Santa Cristina. We gaan wandelen op het mooie schiereiland van 

Tharros en San Giovanni en de stranden van Pula en/of Chia. We maken kennis met enkele 

steden zoals Bosa en/of Alghero en we sluiten af met de hoofstad Cagaliari. 

Dag10: 

Vlucht met Ryanair vanuit Cagliari om 18u30 naar Charleroi met aankomt om 20u55 . 

Kortom een perfecte combinatie van een duikreis en een culturele ontdekkingsreis,  dankzij de 

mooie natuur en stranden en de verschillende bezoeken, is deze reis ook ideaal voor niet 

duikers.  

Prijs: 1689  euro per persoon in twee persoons kamer  (berekend met vluchtprijzen zoals 

gekend op 22/12/2016 en geldig voor reservatie gemaakt voor 20/01/2017) 

Inclusief: 

- vluchten + transfers + bus voor 4 dagen 

- 6 nachten in het Green Village met ontbijt + 5 Avondmaaltijden in lokaal restaurant. 

- shuttle naar/ van hotel aan het diving center ( circa 5 min met auto 2.5km) 

- 14 duiken waarvan één nachtduik (steeds begeleid door ervaren gidsen, groep max. 10 à 

12 pers. Nitrox, Flessen van: 12/14/18 lt. En lokaal diving taxen 

- 3 nachten in Agriturismo Sa Mola in half pension met een extra uitgebreid laatste 

avondmaal in Sardegna 

- De City taxen en een info boekje over Sardegna en GFG ( verz. Bescherming consument) 

 

Exclusief: 

- Verzekering:  annulatie en/of reisbijstand (op aanvraag bij info@mundomania.be) 

- Persoonlijke uitgaven en fooien 

- Niet vermelde maaltijden en dranken  

 

Dank u en veel duik plezier  

& Team  
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