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VEELGESTELDE VRAGEN 

 

Accommodatie 

Wij willen graag een accommodatie boeken die niet op jouw site staat. Kun je die ook voor ons 

boeken? En onder welke condities?  

Uiteraard! Het aanbod van accommodaties in Sardinië is groot en gevarieerd. Daarom passen wij 

het aanbod altijd aan op jouw wensen. Sterker nog, dat is ons uitgangspunt, want het gaat om 

jouw vakantie! Wij hanteren daarbij zoveel mogelijk de standaardtarieven.     

Autohuur 

Wij willen graag een auto huren (afhalen luchthaven Cagliari), maar hebben geen creditcard. Kan 

dat?   

Jazeker kan dat. Er is op dit vliegveld één autoverhuurder, waar je je autohuur en borg contant 

kunt betalen. We informeren je graag. 

Combinatiereis 

Wij willen graag Sardinië en Corsica combineren en reizen met eigen auto. Kan dat?   

Dat kan. Er zijn veerdiensten tussen Corsica en Sardinië. We informeren je graag en als je wilt 

kunnen wij ook de boeking(en) verzorgen. 

Culinair 

Wij willen graag een uitstapje die in het teken staat van eten en drinken en onder andere een 

wijnproeverij. Kun je ons helpen? 

Uiteraard! Sardinië is een walhalla voor de culinair liefhebber en fijnproever. De Sardijnse keuken 

kenmerkt zich tot een eenvoudige en eerlijke. Er zijn legio mogelijkheden om de authentieke 

Sardijnse specialiteiten te proeven. Er zijn prachtige familiebedrijven waar je een rondleiding kunt 

krijgen om het proces van productie van wijn te zien en heerlijke wijnen te proeven. 

Fietsen  

Wij willen graag een fiets huren voor een of meerdere dagen. Kun je ons helpen? 

Absoluut. We kunnen een aantal partijen aanbevelen waar je terplekke je fietsen kunt huren. 

Maar wij kunnen dat vooraf natuurlijk ook voor je regelen. 

Rondreis & maatwerk 

Wij willen graag een rondreis maken om zoveel mogelijk van het eiland te zien. Kunnen wij 

daarvoor ook bij jou terecht? 

Zeker! Wij kennen het eiland en weten de mooiste plekjes, zowel qua accommodaties als 

bezienswaardigheden. Neem gerust contact op en we helpen je graag op weg. 

Vragen? Neem gerust contact op.  

https://intosardinia.com/contact/

