


Primo Tours byder dig hjerteligt
velkommen til Arbatax resort.

Arbatax resort er et ferieparadis i sin helt egen klasse.

I din tid her på Sardinen vil du have mulighed for at deltage i vores flotte og
eventyrlige udflugter, hvor vi blandt andet tager ud og oplever det autentiske
Sardininen. Du vil også have mulighed for at komme helt tæt på den sardinske
madkultur til vores sardinske aften.

Vi rejseledere glæder os til at give jer en skøn ferie her på Sardinien, hvor vi vil
stå til rådighed, give jer gode råd, vejlede, og hjælpe. Hvis du ligger inde med
spørgsmål, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til at kontakte os på vores
servicetelefon. Desuden kommer vi forbi på jeres hotel hver dag, hvor vi vil
besvare jeres spørgsmål, tilmelde jer udflugter, eller bare tage en god
hyggesnak.

 

Vi fra Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO’ FERIE!
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Vi er her for jer!
Ønsker du at deltage på en af de mange udflugter vi tilbyder, ønsker du svar på eventuelle
spørgsmål eller ønsker du vejledning til, hvordan jeres ferie bliver så mindeværdig og
oplevelsesrig som mulig?

Så er vi her for dig! Du er altid velkommen til at hive fat i en af os rejseledere fra Primo Tours.
Foruden ovenstående håber vi, at du vil komme forbi til en hyggesnak og for at dele jeres
oplevelser.
Da tirsdag er ankomst- og afrejsedag, hvor vi følger jer til lufthavnen vil der ikke være
hoteltræf om eftermiddagen. Vi er dog stadig at træffe på servicetelefonen mellem 08:00-20:00
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Arbatax Borgo
Arbatax Borgo har beliggenhed højt på halvøen.

 

 

Hotellet har den smukkeste panoramaudsigt over området og havet. Hotellets byggestil er en
kombination af gamle autentiske sardinske materialer og moderne faciliteter. De smalle
brostensbelagte gader giver sammen med de smukke stenhuse en fantastiske charme, som
samtidig får én til at føle at man går i en sardinsk landsby fra det 18. århundrede. Hotellets mål
er at genskabe omgivelser som i en ægte gammel sardinsk landsby. Det er lykkedes til fulde.
Hotel Arbatax Borgo kan ikke anbefales til dårligt gående eller kørestolsbrugere grundet
halvøens kuperede terræn.

Praktisk information

Receptionsåbningstider: Receptionen har døgnåben 
Nummeret til receptionen: 1000 
Internet: Der er ikke internet på hotellets værelser. I hotellets reception er der gratis internet,
som er muligt at bruge uden kode.

Måltider: 
Morgen: 07:30 – 10:00 
Middag: 12:30 – 14:30 
Aften: 19:30: 21:30

Bar: Borgos bar har åben fra kl.09:00-01:00. Her kan man købe drikkevarer og snacks

Pool åbningstider: Der er livredder ved poolen fra kl.09:30-12:30 og igen fra 15:30-18:30.
Resten af tiden er badning på eget ansvar.

Stranden: Hotel Borgo har også en klippestrand, hvor der er livredder på fra kl.09:30-12:30 og
igen fra 15:30-18:30. Resten af tiden er badning på eget ansvar.

Leje af badehåndklæde: 10  for depositum for en uge. Ved aflevering af håndklædet, får du
de 10  tilbage igen. Det koster 2 pr. dag at få et nyt håndklæde, hvis man ønsker det.

Underholdning: Der er et dagligt program for aktiviteter og underholdning, kig venligst i
programoversigten her i informationsmappen

Rengøring: Der er rengøring hver dag. Hvis man ønsker nye håndklæder, smid venligst
håndklæderne på gulvet, så får I nye håndklæder.



NÅR FERIEN GÅR TIL SARDINIEN MED PRIMO TOURS

Arbatax park resort
Du er indkvarteret på det lækre sardinske resort som har beliggenhed på Arbatax halvøen.

 

 

Arbatax resortet er opdelt i tre sardinske ”landsbyer”. De tre landsbyer har navene Borgo, Telis
og Le Dune. I Telis området ligger stranden La Palme og Cottage strand. Her finder man også
tennis – og fodboldbaner, adskillige poolområder og mini/juniorklub. Le Dune området er et
lille område med traditionelle sommerhuse. Le Dune ligger tæt på Telis, og deler pool område
med dem. Borgo området er bygget præcis som en gammel sardinsk landsby så ud engang,
før den blev forladt efter fare for sammenstyrt. Alle bygningsmateriale er genanvendt, så
selvom man er indkvarteret i Telis eller Le Dune, er Borgo helt klart også et besøg værd. På
hotel Borgo findes to pools og en stenstrand med livredder. Her der rig mulighed for at bade
fra klipperne. Arbatax resort har fem forskellige hoteller. Derudover har resortet også sin helt
egen dyrepark midt inde på resortet. Parken er et hyggeligt sted for en lille gåtur. Resortet har
også sin helt egen udendørs scene oppe ved Bellavista og spaen, hvor der flere gange om
ugen fremføres forskellige former for underholdning af animationsteamet. Efter
underholdningen er slut er der god mulighed for at fortsætte den festlige stemning på et
diskotek, som ligger lige ved siden af scenen.

Strande: De smukke strande rundt omkring i resortet er helt klart et besøg værd. Der vil være
livredder ved strandene hver dag fra kl.10:00-18:45. På nær i siestaen som er fra kl.11:45-
15:00. Dog anbefaler vi, at I bruger badesko, da nogle af strandene ikke er sand strande

Pool: Det er kun muligt at bade i poolen, når der en livredder ved poolen. 
09:30-12:30 og igen fra 15:30-18:30 
Alle pools må bruges på nær relax poolen ved Cottage som er mod betaling

Tennis: Det koster 5  at leje en ketsjer. Tennis privatlektioner: 1 time for 1 person koster 35 
1 time for 2 personer koster 55

Bordtennis: Du låner bordtennisbat på hotel Borgo’s butik, det er koster ikke noget,

Spa: Bellavista spa ligger på toppen af resortet. Spa’et har åbent hver dag fra kl.10:00-20:00.
Det koster 25  for indgang. Derudover kan man få andre behandlinger. Se mere under spa
information

Dyrepark: Arbatax resort har sin helt egen dyrepark, som ligger 10 minutters gang fra hotel
Borgo og Telis/Dune. Dyreparken er gratis. Det er muligt at besøge dyrparken hele dagen,
hver dag. Lørdag aften vil der være en rejseleder med på turen.
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Bellavista Spa
Bellavista Spa er placeret højt oppe på Arbatax resortet, og ligger 10 minutters gangs fra hotel
Borgo og 15-20 min fra Telis/Dune.

 

Der er en utrolig betagende udsigt ud over Arbatax. Spaen tilbyder tyrkisk bad, sauna, varme
bade, swimmingpool, massage og skønhedsbehandlinger mod tilkøb. Så trænger du til
selvforkælelse, er Bellavista spa er en dejlig oase af velvære. Åbningstider: 10:00-20:00

Priser:

Indgang 25  
Ansigtsbehandlinger: Fra 55 - 70 
Massagebehandlinger: Fra 35 - 195 
Fodbehandlinger: Fra 28 - 59
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Fortællingen om Arbatax
Det er den dag i dag usikkert, hvor Arbatax navnet oprindeligt stammer fra.

 

 

Ifølge traditionerne stammer det fra det arabiske ord for ”det 14’ende tårn’’, og refererer her til
det nærved liggende vagttårn bygget af spanierne for at beskytte territoriet imod arabiske
pirater.

Grundlæggerne af Arbatax halvøen var fiskere som kom fra øen Ponza ved byen Lazio. Før
Arbatax park blev bygget, var det én stor sten/klippe. Der fandtes altså ingen grønne områder,
træer og planter. Alt dette er vokset sig tæt de sidste 40 år.

Arbatax blev først bygget op som en park, men grundlæggerne fandt senere på, at tilføje
hoteller til parken. Derfor er størstedelen af Arbatax halvøen stadig den dag i dag, en stor park.
Da man byggede Arbatax resortet, tog man alle sten fra en efterladt by i bjergene. Disse sten
brugte man til at bygge resortet med.

Byen voksede for alvor i 1960’erne grundet opførslen af Sardiniens største papirmølle. I dag
lever beboerne i Arbatax af turisme, fiskeri og industri. I Arbatax by ligger en fabrik, som
fremstiller ting til olieplatforme. Denne styres af det italienske olie og gas firma Saipem.
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Historie
Sardinien (Sardegna på italiensk) er Middelhavets næststørste ø, som er velegnet til en
afslappet ferie med sol og strand.

I landsbyer og småbyer lever kunsthåndværk og traditioner sammen med en fortryllende natur.
Sardinien har haft en omtumlet historie, og har været invaderet af fønikere, Kartago,
Romerriget, Genova og Pisa, Spanien og Østrig, som alle har haft deres epoke på øen.
Grundet Sardiniens gode beliggenhed midt i middelhavet med Afrika i syd, det italienske
fastland i øst, Frankrig og Spanien i nordvest, har øen været oplagt for besættelse.

Kongeriget Sardinien blev oprettet i 1720. Fra start var kongeriget både øen Sardinien og
Nordvestitalien. I 1796 fordrev franske tropper kongen fra fastlandet. Frem til 1814 bestod
kongeriget derfor kun af øen Sardinien. I 1814 får Sardinien sine områder på fastlandet tilbage,
og da Italien blev samlet til et land i 1861, blev kongen af Sardinien, kongen af hele Italien. Af
historiske monumenter finder man alt fra stenaldergrave og romerske templer til landkirker og
vagttårne fra middelalderen, catalanske paladser og spanskinflueret malerkunst og selvfølgelig
de berømte Nuraghe fæstninger, som præger øen i stor stil. Hele øen emmer af historie.

Det sardiske landskab er efter manges mening barskt og bjergrigt, men giver dog plads til
olivenlunde og andre opdyrkede områder i dale og på skråninger. Den uberørte natur er visse
steder den rene vildmark.

Sardinien er et naturligt valg for besøgende, som søger smukke, uberørte strande og
krystalklart vand, som kan nydes i ro og fred. De fleste strande er naturstrande, og de sardiske
kyster er meget afvekslende. Høje klipper viger pludselig pladsen for brede sandstrande og
tilsyneladende helt uberørt natur veksler med udbygget luksusturisme.
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Kort over Sardinien
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Mini parlør
Sardinien har sit eget sprog, men alle børn lærer Italiensk i skolen.

Det meste af personalet på resortet taler engelsk, fransk eller tysk, og hvis ikke de gør, er de
altid behjælpelige med at finde én der gør. 
Vi har sammensat lidt italiensk fraser som kan være anvendelige under jeres ophold på
Sardinien.

 

Dansk Italiensk

Hej Ciao

Farvel Arrividerci

Godmorgen Buon giorno

Godaften Buona sera

Godnat Buona notte

Ha' det godt Stammi bene

Hvordan går det? Come stai?

Deet går godt Sto bene

Be om Per favore

Tak Grazie

Velbekomme Prego

Undskyld mig Mi Scusi

Skål Salute

Snakker du engelsk? Parli inglese?

Jeg er fra Danmark Vengo de Danimarca

Det forstår jeg ikke Non capisco

Desværre Purtroppo

Hjælp Aiuto

Jeg har brug for ... Ho bisogno di ...

Jeg vil gerne have ... Vorrei ...

Billetterne, tak! I biglietti, per favore!

En enkelt / tur-retur Solo andata / andata e ritorno

Er det her toget til ...? É questo il treno per ...?

Hvornår kører toget til …? Quando parte il treno per …?

Hvor køber man billetter? Dove si comprano I biglietti?



Afgang/e Partenza / partenze

Ankomst/er Arrivo / arrivi

God rejse Buon viaggio

Busterminal Terminale autobus

Hvornår kører bussen til
…?

Quando parte l’autobus per …?

Busstoppested Fermata dell’autobus

Hvor ligger nærmeste
benzintank / bilværksted?

Dove si trova il distributore di benzina / officina d’autoriparazioni
piú vicina?

Min bil vil ikke starte La mia macchina non parte

Hvad koster det? Quanto costa?

Skiftet dæk Far cambiare le ruote

Skifte olie Fare il cambio dell’olio

Vasket bilen Far lavare la macchina

Har de et bord til (antal)
personer?

Avete un tavolo per ____ persone, per favore

Må vi bede om regningen? Portreste portarci il conto, per favore?

Jeg vil gerne bestille Posso ordinare, per favore

Har de vegetarretter? Avete qualche piatto vegetarian?

Har de børneportioner? Fate delle porzioni ridotte per bambini?

Jeg vil gerne bede om
vinkortet

Mi porti la lista dei vini, per favore?

Jeg vil gerne bede om
noget salt / peber

Mi potrebbe portare il sale / il pepe, per favore?

Vi vil gerne bede om noget
vand med / uden brus

Possiamo avere dell’agua frizzante / naturale, per favore?

Hvor er toilettet? Dov’é il bagno?

Dametoilet / herretoilet Signore / signori
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Praktisk information fra A-Z
 

Apotek

Det nærmeste Apotek findes ved Telis områdets hovedpool. Der findes også et apotek ved
havnen i Arbatax, ca. 20 minutters gang fra hovedreceptionen. (kort)

Arbatax by

Ca. 20 minutters gang fra resortet ligger Arbatax havn. Her kan man gå en tur langs havnen,
og se på nogle af de fine både der ligger til på halvøen her. Så trænger i til en god gåtur,
anbefaler vi en tur til Arbatax havn. 
På og omkring havnen finder i også et udvalg af forskellige restauranter. Her på Sardinien
arbejdes der med friske råvarer, så ta’ en tur på havnen, og nyd friske fiskeretter fra det lokale
køkken.

Badehåndklæde

Udleveres i receptionen mod depositum på 10, ombytning koster 2

Bank

Nærmeste bank findes os ved havnen i Arbatax, nær apoteket. I kan dog hæve penge ved
Arbatax Resorts hovedreception, hvor der findes en hæveautomat. For at hæve penge betales
gebyr. Generelt er prisen 30 kr. for Dankort, og 50 kr. for Mastercard.

Betaling

På resortet betales med chipkort eller kontanter. Chipkortet kan fyldes op med kontanter i
receptionen. Restbeløb på kortet ved afrejse betales tilbage.

Drikkepenge

I Italien er det, ligesom i Danmark, normalt at lægge 10-15% i drikkepenge. Såfremt man
selvfølgelig har været tilfreds med sit besøg på den pågældende restaurant. Nogle steder er
drikkepenge inkluderet i regningen. Tjek derfor altid regningen inden du beslutter hvor mange
penge du ønsker at efterlade i drikkepenge.

Drikkevand

Vandet på Sardinien er ganske ufarligt at drikke. Det har dog et højere indhold af kalk, og vil



derfor ikke smage helt som vandet vi drikker af vandhanen I Danmark. Kan man ikke lide
vandet fra hanen, anbefaler vi at I køber det på flaske. Køber man ’’auqa naturale’’, får I
ganske almindeligt vand som vi kender det hjemmefra. Køber man ’’auqa gassata’’ får I vand
med brus/danskvand.

Elektricitet

Elektricitet er 220-230 V, som i Danmark. Det er ikke muligt at bruge stik med jordforbindelse
på resortet.

Hospital

Det nærmeste hospital ligger i Tortoli, ca. 5 km fra resortet. Hospitalet er offentligt, og man kan
derfor få gratis behandling med det blå sygesikringskort.

Indkøb

Det nærmeste supermarked ligger i Arbatax byen, lige udenfor resortet (kort). Supermarkedet
har som hovedregel åbent mandag-lørdag mellem 09.00 og 13.00, og igen fra 16.00-20.00. I
højsæsonen vil man opleve at nogle butikker/supermarkeder holder åbent hele dagen. Det
sker dog ofte i Italien, at butikker åbner og lukker når det passer dem, så man kan aldrig være
hundrede procent sikker på åbningstiderne her.

Kiosker på resortet

Læge

På Arbatax Resortet er der tilknyttet egen læge. Det betyder, at skulle I komme i en situation
hvor en læge er nødvendig, så er det muligt at blive tilset hurtigt. Lægen kan kontaktes via
receptionen. Ved ikke-akutte sager har han konsultationstider mandag-lørdag fra 10.00-12.00,
og igen fra 17.00-19.00. I dette tidsrum betaler resortet for konsultationen, men får man brug
for akut at blive tilset, skal man huske at medbringe kontanter. Dette vil senere blive
refunderet, såfremt jeres forsikring dækker.

Siesta

I Italien holder man Siesta typisk mellem 12.00 og 16.00. Dette kan variere fra butik til butik,
og fra dag til dag. I højsæsonen vælger nogle supermarkeder og butikker at holde åbent hele
dagen. Siesta betyder ’’den sjette time’’, og fungerer som en middagspause hvor der slappes
af.

Taxi

Bestilles i receptionen. Afhentning er altid fra hovedreceptionen. Prisen for en taxi til Tortoli er
15  pr. vej.

Telefonopkald

Ønsker du ar foretage et opkald til Danmark, eller en dansk telefon, så husk at taste enten +45
eller 0045 før i taster nummeret. Eks: 0045 12 34 56 78. 



Hvis ikke opkaldet er et hasteopkald, kan det anbefales at anvende Skype, Whatsapp eller
viber fra sin smartphone. Dette vil som regel være billigere end den udlandsafgift
mobilselskaberne tager for opkald fra Italien.

Tobak

Kan købes i kioskerne ved Telis eller Borgo.
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Bus 'Boboi' rundt på resortet
På resortet, findes der en bus, ved navn Boboi, den kører hvert 20. min. Den stopper i
nærheden af alle hoteller, ved tennisbanerne, fodboldbanerne, volley og fitness. Det er en
gratis bus. Den starter kl. 07.30 og slutter kl. 23.00 hver dag. Ved Sardinsk aften kører bussen
inden kl. 24.00.
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Tortoli og Arbatax
Tortoli

Tortolì ligger på den østlige kyst af Sardinien, bare 5 km fra Arbatax Park resort. Nord for
Tortoli ligger Sunflower og Lotzorai, og mod vest Villagrande Strisaili Ilbono, og mod syd
Barisardo. Øst for byen er Middelhavet.

Tortolì har været erobret af Karthago, romerne, vandalerne, byzantinerne og Spanien i det 10.
og 11. århundrede. I 1807 blev Tortoli en hovedstad og en provins, bestående af 27 landsbyer,
men mistede i 1921 hovedstadstitlen til fordel for Lanusei. I 1859 blev Tortoli en del af
provinsen Cagliari. I 1926 blev Tortoli en del af provinsen Nuoro, som den også tilhører i dag. 
Tortoli byder både på strand, kultur, vand og en lang række lækre restauranter. Her findes
flere forskellige typer mad, men især de lokale fiskeretterne i Tortoli er et besøg værd.

Arbatax

Den lille landsby Arbatax er den by der ligger tættest på resortet. Man kan gå herned på cirka
20 minutter fra resortets hovedindgang. Her finder man små hyggelige gader, restauranter, få
butikker samt en hyggelig havn.

 

Derudover kan man se ”The red rock”, som tårner op fra vandoverfladen lige ud for
promenaden. En helt oplagt måde at se både Arbatax og Tortoli er ved at følge med på vores
tog tur, hvor vi kommer omkring begge byer.
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Into the blue - bådtur
Heldagstur

Kom med på bådtur fra Arbatax Park Resort. Det er en hyggelig, oplevelsesrig og smuk tur ud
i det blå. Vi kommer ud i det krystalklareblå hav, hvor der er mulighed for en svømmetur fra
forskellige smukke bugte. Det er en uforglemmelig tur, hvor man ser Sardinien fra sin flotteste
side, nemlig havet. 

Dagen starter ved Telis Village Hotel reception, hvor vi følges i en samlet flok til stranden. Her
vil vi sejle ud i det fantastiske hav. Vi kommer forbi Italiens 2. flotteste strand, Mariolu, hvor der
også vil være mulighed for at afprøve dykning, eller bare nyde de smukke omgivelser. Herefter
vil båden samle os op igen, og vi vil sejle videre op langs østkysten. Ved de næste stop vil der
endnu en gang være mulighed for at bade i det flotte hav, eller tilkøbe sig lidt frokost. Sidst på
eftermiddagen vender vi snuden hjemad, hvor vi bevæger os lidt væk fra kystlinjen i håb om at
se delfiner. 

Husk billet
Husk badetøj og håndklæde
Husk solcreme
Husk en trøje/sweater 
Husk solbriller 
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Jeep explorer
Halvdagstur

 

På denne fantastiske tur skal vi et smut op i bjergene. Vi starter med at blive hentet med bus
for at blive sat af i en hyggelig lille landsby, hvor en jeep vil samle os op. Herfra fortsætter
turen videre op i bjergene. Vi vil blandt andet komme forbi de betagende og utrolige naturlige
pools i Piscinas. Vi vil køre ind i Golgo canyon, hvor den storslåede natur vil gøre en mundlam.
Vi kommer også forbi San Pietro kirken, hvor vi vil få et indblik i sardernes katolske religion.
Sidst men ikke mindst vil vi komme forbi hyrdernes hus, hvor vi vil høre om sardernes kultur
og historie.

 

Husk billet
Husk kamera
Husk en trøje
Husk komfortable sko
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På tur i dyrparken
Denne tur er for hele familien, store som små og selvfølgelig for dyre elskerne.

 

Onsdag: kl. 16.00
Gratis arrangement

Arbatax har sin helt egen dyrepark i hjertet af resortet, hvor dyrene går frit og blomsterne
vokser sig store og smukke.

Kom med din Primo Tours rejseleder i dyrparken, hvor vi sammen vil gå rundt og hilse på de
mange søde og rolige dyr som bevæger sig rundt i parken. Der vil også være mulighed for at
fodre de mange dyr.
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På egen hånd
Barbagia - heldagstur 

Dagen starter med afgang fra resortet omkring kl. 09.00, hvor kursen bliver sat mod
Mamoiada. Man kører først til ”Maschere” museet, hvor en guide vil vente og vise jer rundt.
Det unikke ved museet er, at det oprindeligt blev bygget for at være et mødested for
Mamoiadas lille bys traditioner og kulturen fra det italienske fastland. I vil også besøge
Orgosolo, som er en lille by i Sardiniens bjerge. Byen er placeret omkring 620 meter over
havets overflade. Byen er især kendt for de tegninger, der er blevet tegnet på diverse huse og
sten/klipper. I Orgosolo vil der både være en guided tour og mulighed for efterfølgende at gå
rundt på egen hånd.

På denne tur er der også en lækker traditionel frokost inkluderet, hvor man kan smage på
forskellige sardinske specialiteter. Denne tur er for alle som ønsker at se og høre en masse
om sardinsk historie og kultur.

Oplev Ogliastra - halvdagstur 

Der er afgang fra hotellerne omkring kl. 15.00, hvor kursen sættes mod Ulassai, her skal I ind
og opleve Su Mamuri grotterne. Grotterne blev først åbnet for offentligheden tilbage i
1950’erne. Så snart man træder ind i grotterne vil man blive blæst bagover af det betagende
syn, der møder en.  De smukke kalcium koncentrater kombineret med de store rum giver en
helt speciel oplevelse af grotterne. Efter det imponerende besøg i grotterne, skal I videre mod
en tekstil fabrik der laver originale Sardinske tæpper. Sidst men ikke mindst, gøres der et
fotostop ved Old Gairos gader. Disse gader er meget berømte, da de blev ødelagt af en flod i
1951 og har været fuldstændig forladt siden da.

OBS.: Denne tur er ikke for gangbesværede

1.     Nuoro – 88 km nord for Arbatax (ca. 1 time og 20 min. kørsel)

Kaldes Sardiniens kulturelle centrum. Her er gode shoppemuligheder med massere af
forskellige butikker, både nye og gamle. Man ser ofte kvinderne sy og lave kurve på gaden,
som man også kan købe i små lokale shops. Byen er mest kendt for at have været hjemby for
Nobelprisvinderen i litteratur i 1926 – Graziela Daledda. I byen er også et museum med
traditionelle sardiske dragter og smykker. 

2.     Bosa – 164 km vest for Arbatax (ca. 2,5 timers kørsel)

Bosa kaldes også Italiens Firenze og regnes for at være en af Sardiniens smukkeste byer.
Byen er bygget op omkring floden Temo, som er den eneste flod på Sardinien, der kan sejles
på. Byen er bygget på det lille bjerg, hvor der også findes en borg fra 1100-tallet, også her
findes en smuk udsigt. Det siges at man på de små familie drevede restauranter får de mest
friske og bedst smagende fisk på Sardinien, så skal du smage på Sardiniens bedste fisk, skal
du et smut forbi Sa Costa lidt uden for byen.    



3.     Oliena – 95 km nord for Arbatax (ca. 1,5 timers kørsel)

Den lille landsby ligger midt på Sardinien, tæt på Gennargentubjergene. Her er landsskabet
dækket med oliven- og mandelplantager, samt store vinmarker, hvor druerne til den lokale vin
dyrkes. Byen er kendt for netop de lokale vine, og kommer man forbi et vintapperi anbefales
det at tillægge et besøg.   

4.     Orgosolo - 77 km Nord for Arbatax (1 time og 20 minutters kørsel)

Turen til Orgosolo byder på smukke udsigter stort set hele turen. Denne by emmer af historie,
og med de mange berømte politiske malerier som præget alle byens bygningsværker, får man
virkelig et indblik i både Sardinien og resten af verdens historie. I egnene omkring kan I
komme helt tæt på den Sardinske ’’shepard’’-kultur. Helt klart et besøg værd.

5. Cala Goloritzé – 25 km nord for Arbatax (ca. 1 times kørsel)

Hvis du vil opleve en verdensklasse sandstrand tilhørende det azurblå havvand, kan du blot
en times kørsel fra Arbatax besøge Cala Goloritzé. Denne strand er ekskluderet og man kan
ikke køre helt hertil. Så for at besøge denne strand skal man hike en rute på 4 km ned ad
bjerget. Det er en tur de fleste vil kunne klare, og belønningen er turen værd. Her findes
væsentligt mindre turisme end på resten af Sardinien. Denne lille sardinske perle er klart et
besøg værd.  

6. Rovine di Tharros, Oristano – 170 km vest for Arbatax (ca. 2,5 timers kørsel)

Hvis du interesserer dig for arkæologiske fund, findes dette også på Sardinien. Ved Tharros
kan du se hvad romerne efterlod sig for mere end tusind år siden. Det er et åbent ’’museum’’,
så du kan vandre gennem gamle romerske gader, mens de oplever ruinerne omkring dig.
Tharros er lokaliseret i nærheden af gode strande, så man kan kombinerer lidt kultur med en
tur i havet.
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Sardinsk aften
Kom med til Sardinsk aften, og spis med resortets bedste udsigt på toppen af Abatax halvøen.

 

 

Onsdag aften: kl. 19:30 
Pris: voksne 35, børn 25 

 

Se solen dale nedover de sardinske bjerge, imens vi nyder duften af sommer og selvfølgelig
lækker mad. Vi vil pirre smagsløgene og smage rigtig sardinsk mad og vin. Su Coile er en
meget traditionel udendørs restaurant, hvor man sidder på træstubbe og ved rå stenborde
under åben himmel.

I vil først få serveret en lækker antipasti bestående af sardinsk pølse, peccorino, spæk og
brød. Dernæst en typisk sardinsk pastaret i tomatsovs. I vil også komme til at smage en helt
speciel slags tortellini med mynte, som kun spises her på Sardinien.

Højdepunktet på aftenen – en helstegt pattegris som er blevet stegt over åbent ildsted lige ved
siden af, hvor vi spiser. Grisen er blevet stegt i flere timer for at få kødet så mørt som muligt.
Til dessert serveres der frugt, kaffe og en lille kage med ricotta og honning indeni. Husk at
tage en varm trøje med til middagen, da det godt kan blive lidt køligt hen af aften.

Denne aften må I ikke gå glip af, hvis I vil have en bid af den sardinske kultur!
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Billeje
Det er muligt at leje en bil én eller flere dage under jeres ophold her på Sardinien. Sardinien
har udover den skønne og utroligt smukke natur, en lang række af små, autentiske landsbyer.
Dine rejseledere har en lille oversigt over forslag til en række steder, man kan besøge på en
endagstur i bil fra Arbatax. Biler kan lejes ved henvendelse til din rejseleder

Alle priser er i euro. Bilerne leveres til resortet mod betaling: 20  for levering og afhentning.
Alternativt kan bilen hentes ved udlejningsfirmaet Sardinya’s kontor i Tortoli. Alle priser er med
forsikring.

Priser*

Kategori 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage

B 74 134 186 238 290 347 364

C 79 142 201 258 320 396 413
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Båd og scooterleje
Båd

Når I lejer en båd kan man enten leje en halv eller hel dag. En halv dag er enten fra kl. 09.00 –
13.00 eller kl. 13.00-18.00. Det er muligt at blive hentet fra resortets hovedreception og
transporteret ned til havnen, en halv time før man ønsker at sejle. I får udleveret et søkort når I
lejer en båd. Tag fat i en af os rejseledere, hvis I ønsker at leje en båd.

Priser

Gummibåd med

motor
Antal pers Motor

Bevis

påkærvet
Pris ½ dag Pris 1 dag

5.00 MT 2-4 40 CV Nej 80  100 

5.50 MT 4-6 40 CV Nej 90  110 

5.80 MT 6-8 40 CV Nej 100  120 

6.50 MT 12 80 CV Ja 130  150 

6.50 MT 12 90 CV Ja 150  200 

6.60 MT 12 115 CV Ja 150  200 

7.40 MT 12-15 115 CV Ja 200  250 

Scooter

Til venstre for hovedreceptionen kan man leje scootere og Mountain bikes.

Priser

Kategori 1 time ½ dag 1 dag 3 dage 7 dage + dag

Scooter 50 cc 15  25  35  100  200  35 

Scooter 125 Liberty 18  33  45  120  280  45 

Exagon 18  35  50  135  310  50 

Mountain bike  10  15  35  60   

 

Ekstra udgifter

Nr. 2 hjelm Aflevering af køretøj For sent afleveret Benzin påfyldning

pr. dag 3,5  Indenfor 5 km 10  Prisen for 1 dag 5 
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Offentlig bus til Tortoli og Orri strand
Hver dag går der en bus fra resortes hovedindgang til Tortoli og Orri strand.

Bussen stopper flere steder i Tortoli og kører derefter videre til Orri strand, også her er der
flere stop. Prisen pr. vej er 1. For udvidet busplan, spørg en guide.

Afgange fra Arbatax Park resort: 

08.30 
09.30 
10.30 
14.30 
15.30 
17.00

Afgang fra Tortoli: 

09.10 
12.10 
15.10 
18.10 
19.00

Afgang fra Orri strand: 

09.00 
12.00 
15.00 
18.00 
18.50
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Strande
Lido di Orrí – 10 minutters bådtur fra Cottage beach og Borgo beach

Fra stranden ved Cottage kan man skimte til Lido di Orri strand på den anden side af bugten.
Her finder I en smuk, bred strand med masser af plads til leg både i land og på vand. Der vil
hver dag være transport fra resortet til Orri strand. Det tager omkring 10 min. Så nyd en dag
på en af Sardiniens smukkeste strande, blot 10 min væk.

Cala Goloritzé – 25 km nord for Arbatax 
(ca. 1,5 times kørsel i bil)

Hvis du vil opleve en verdensklasse øde strand tilhørende det azurblå havvand, kan du blot
en times kørsel fra Arbatax besøge Cala Goloritzé. Denne strand er ekskluderet og man kan
ikke køre helt hertil. Så for at besøge denne strand skal man hike en rute på 4 km ned ad
bjerget eller leje en båd og sejle dertil direkte fra Arbatax havn. Gåturen vil de fleste kunne
klare, og belønningen er turen værd. Her er væsentligt mindre turistet end på resten af
Sardinien, og denne lille sardinske perle er klart et besøg værd. Omkring Cala Goloritze findes
mange strande, som også er et besøg hver, blandt andet Cala Mariolu og Cala Luna, som
også begge byder på fantastisk smukke omgivelser.

Porto Giunco – 112 km syd for Arbatax 
(ca. 1 time og 45 min. kørsel i bil)

Det azurblå hav som Sardinien blandt andet er kendt for, opleves ikke bedre end på Porto
Giunco stranden. Vandet er helt klart og blåt, og derfor findes der også et hav af vand
aktiviteter som der kan prøves kræfter med på denne strand (især anbefales snorkling). Der
findes også en sø ikke langt derfra, hvor lyserøde flamingoer hygger sig dagen lang.
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ITALIEN - SARDINIEN

Udflugter på Sardinien
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Sardinien.

Udflugtsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af sæsonen.

Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din
rejseleder for opdaterede informationer om afgange, tider, priser og

betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden
dansk rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og

tilslutning.

Dag Udflugt Priser i EURO

Torsdag På tur i dyreparken Gratis

Fredag Sardinsk aften Gratis

Lørdag Into the blue
Voksen 55 / Børn 35. Grottebesøg 8 (børn 4), frokost 20
(børn gratis)

Søndag Jeep tur Voksen 45 / Børn 30

Mandag Vinsmagning Voksen 25  / Børn 10 

Tirsdag Barbagia – kultur og traditioner Voksen 80 / Børn 50

Torsdag Tortolí Village og omgivelser Voksen 35  / Børn 20 

Generel information
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Cirkatider - se din billet. Kl. 17.00 / 17.30

På tur i dyreparken
En tur for dyreelskere og ikke mindst en tur for hele familien! Vi tager med rundt i hjertet af
Arbatax resortet. Her kommer vi helt tæt på dyrene og de smukke omgivelser.

Huskeliste

Vand
Gode sko



NÅR FERIEN GÅR TIL SARDINIEN MED PRIMO TOURS

Cirkatider - se din billet. Kl. 21:00

Sardinsk aften
Tag med til Sardinsk Aften, hvor du vil få et indblik i en den lokale kultur. Aftenen byder på et
arrangement med alt, hvad hjertet begærer af specialiteter. Der vil være små boder med lidt at
spise, smagsprøver af lokale varer og håndlavede remedier m.m., som i sin helhed skaber den
perfekte stemning til aftenens tema: nemlig Sardinsk Aften.

Aftenen starter ud med lidt for børn og barnlige sjæle, hvor der vil være sjov dans med
resortets maskotter og børneguider. Når den helstegte gris over bålet er klar, vil der være små
serveringer heraf, samt lokalt brød og ost. Senere på aftenen vil der være underholdning med
sardernes folkedans, musik og sang.
Alt dette foregår, mens  parkens dyr går rundt iblandt os.

Huskeliste

Kontanter
Kamera
Spis inden - det er kun smagsprøver, der serveres.
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Cirkatider - se din billet. Kl. 8:15 - 18:00

Into the blue - bådtur
Sardinien er det sted i hele Italien der har de smukkeste strande og det mest tyrkisblå hav –
sådan siger Italienerne selv. Denne oplevelse må man absolut ikke gå glip af på sin ferie! Vi
sejler ud langs rå klippevægge, til smukke strande med fortryllende klart vand for at se
Sardinien fra sin bedste side – til søs!

Huskeliste

Solcreme
madpakke
vand
badetøj
håndklæde
(evt. badesko)
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Cirkatider - se din billet. Kl. ca. 14.00

Jeep tur
Denne hyggelige køretur er perfekt til dig der vil rundt i bjergene og se det autentiske
Sardinien. Vi kører til de flotteste steder i nærområdet. Betagende udsigtspunkter, geologiske
vidundere og gamle ”Nuraghe” ruiner helt fra den spanske besættelse af. På med de gode
sko, og lad os komme af sted!

Huskeliste

Gode sko
Vand
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Vinsmagning

Vinsmagning
Italien er kendt for deres kultur, pizza og lækre strande, men én ting vi alle kan blive enige om
ligger højt på listen, er deres vine. Italienerne elsker at gå ud om aftenen og nyde en god vin,
og selvfølgelig skal vi opleve kulturen helt tæt på. 

Tag med os til vinsmagning, hvor der vil blive serveret lækre lokale vine, og lidt antipasti til at
skabe helhedsoplevelsen.
Arrangementet vil foregå i autentiske omgivelser, af en gammel sardinsk landsby. Vi skal sidde
udenfor ved en af landsbyens gamle kirker, omgivet af natur, stemningslys og fokus på
hyggen. Her kommer vi altså lidt tættere på sarderne og deres bedste måde at nyde en rigtig
aften på.

Børnene skal selvfølgelig ikke snydes her! For børn arrangeres et lille sidearrangement med
sodavandssmagning, hvor en af os rejseledere vil være til stede.

Huskeliste

Husk en trøje/sweater
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Cirkatider - se din billet. Kl. ca. 9.00

Barbagia ? kultur og traditioner
Dette er en tur med engelsk rejseleder.

Dagen starter med afgang fra resortet omkring kl. 09.00, hvor kursen bliver sat mod
Mamoiada. Man kører først til ”Maschere” museet, hvor en guide vil vente og vise jer rundt.
Det unikke ved museet er, at det oprindeligt blev bygget for at være et mødested for
Mamoiadas lille bys traditioner og kulturen fra det italienske fastland. I vil også besøge
Orgosolo, som er en lille by i Sardiniens bjerge. Byen er placeret omkring 620 meter over
havets overflade. Byen er især kendt for de tegninger, der er blevet tegnet på diverse huse og
sten/klipper. I Orgosolo vil der både være en guided tour og mulighed for efterfølgende at gå
rundt på egen hånd.

På denne tur er der også en lækker traditionel frokost inkluderet, hvor man kan smage på
forskellige sardinske specialiteter. Denne tur er for alle som ønsker at se og høre en masse
om sardinsk historie og kultur.

Huskeliste

Billet
Kamera
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Cirkatider - se din billet. Kl. 15.30 - 19.30

Tortolí Village og omgivelser
Denne tur er med engelsk rejseleder.

Oplev de fascinerende omgivelser omkring Tortoli, hvor første stop er ved "ROCCE ROSSE"
(de røde klipper), San Miguel Tower og ruinerne fra 2. verdenskrig.

På turen vil der blive fortalt om området, kultor og en spændende arkæologi.

Besøget slutter med besøg i Tortoli med stop ved et spektakulært udsigtspunkt, hvor man kan
nyde de smukke klippeformationer. Sidst men ikke mindst er der fritid til shopping i Tortoli.

 

Huskeliste

Billet
Kamera
Godt fodtøj
Vand
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Generel information
Vi tager forbehold for ændringer og aflysninger, samt udsolgte udflugter. Udflugterne bestilles
nede på destinationen igennem vores danske rejseledere.
Børnepris gælder for børn mellem 3 og 10 år. Børn under 3 år gratis. Tilmelding er bindende.

Betaling

Alle priser er angivet i euro og det er kun muligt at betale kontant i euro til de danske
rejseledere.

Cancelation

Hvis udflugten, imod forventning, bliver aflyst grundet vejrmæssige eller andre uventede
forhold, vil I få alle pengene tilbage hurtigst muligt. Rejselederen vil kontakte jer, såfremt
denne situation opstår. Ønsker I at aflyse en udflugt, kan I få 100 % af pengene tilbage,
såfremt at I aflyser senest 24 timer før udflugtens start eller ved fremvisning af gyldig
lægeerklæring




