
Verslag reis Sardinië van 9 tot 16 juni 2022 
 

Dag 1 

Stipt om 7.00 uur vertrokken we met de bus uit Zellik richting de luchthaven van Düsseldorf. Daar werden 

we opgewacht door Linda en Tine van ons reisagentschap TMT uit Genk. 

Snelle incheck en douanecontrole zodat we nog wat vrije tijd hadden om de kleine maar gezellige 

luchthaven te verkennen. 

Om 13.45 uur vertrek naar Olbia waar we geland zijn om 15.30 uur. In de aankomsthall stond Sandra, onze 

gids, ons al op te wachten. Na een hartelijke ontvangst zochten we onze bus op en maakten we kennis met 

onze chauffeur Lorenzo.  

Transfer naar ons hotel Colonna du Golf. Gezellig hotel met mooie tuin, gelegen aan de kust.  

Check in en om 19.30 uur verzamelden we aan de bar waar we getrakteerd werden door Sandra op aperitief 

en hapjes.  Daarna diner. 

 

Dag 2 

Vertrek om 8.30 uur, maar eerst hadden we onze buddy-check. Wij gaan de ganse dag de Barbagia regio 

ontdekken, gelegen in het centrum van Sardinië. Ons eerste bezoek was Nuoro, gelegen op een plateau aan 

de voet van de Monte Ortobene (granietberg), waarop een groot Christusbeeld te zien is. Bezoek aan de 

Kathedraal Santa Maria della Nive. 

Daarna reden we naar het Museo Etnografico Sardo. Prachtig museum 

dat de grootste collectie bezit van de Sardijnse volkskunde, 

klederdrachten, carnaval in de Barbagia, broodbakkunst, sieraden, 

zakmessen speciaal gemaakt voor de herders, muziekinstrumenten, 

Pinetas, de hutten met takken waarin de herders een paar weken 

verbleven en kaas maakten.  

We reden langs bochtige bergflanken, vele kurkeiken- en pijnbomen, 

naar Orgosolo gekend voor de herderssamenleving. 

We werden verwacht bij een familie schaapherders voor een 

traditionele lunch. Het was een hele onderneming om ter plaatse te 

geraken met vele ohs en ahs. Onze hoed af voor onze prima chauffeur 

Lorenzo. Gezellige bedoening daar, wij kregen peccorinokaas, worst en 

spek, geroosterd speenvarken, gestoofd schapenpotje, pave carasau (rond flinterdun brood) en natuurlijk 

wijn à volonté.  

Als dessert een leuk taartje in de vorm van een zon, heel lekker. Daarna proeven van Villo Vero = een 

typische grappa. Tenslotte werd er nog gezongen en gedanst. 

Daarna reden we naar het centrum van Orgosolo dat ooit één van de beruchtste bandietendorpen van de 

Barbargia was. In 1969 verschenen de eerste murales op de huizenfaçades. Politieke en sociale vraagstukken 

en de Sardijnse vrijheidsstrijd vonden hier een uitdrukking.  

Terug naar ons hotel voor diner en overnachting. 

 

Dag 3 

Vandaag gaan we de Costa Smeralda ontdekken. Wij reden eerst naar de badstad Porto Cervo waar we onze 

bus ruilden voor een panoramatour met een treintje. Wij kregen wat vrije tijd om het plaatsje te verkennen, 

de dure boetiekjes te bezoeken of pootje te baden. Van Porto Cervo reden we naar Palau waar we 

inscheepten voor een overtocht van ong. 30 minuten naar het NP van Maddalena. Aangekomen wandelden 

we naar het hoofdplein. Daarna vrije tijd en vrije lunch. 

Om 14.45 uur reden we via een 600 m lange brug naar het vrijwel onbewoonde eiland Caprera waar het 

museum Casa Garibaldi is gevestigd. Het hoofdgebouw is een typisch 19de eeuws landhuis met mooie tuin 

en de tombes van de familie Garibaldi. 

Om 16.10 uur vertrokken wij terug naar La Maddalena waar de boot ons terug naar Palau bracht. 



Voor het diner hadden we terug afspraak aan de bar waar de seniorenclub ons trakteerde op aperitief en 

hapjes.  

 

Dag 4 

Vandaag rijden we van het oosten naar het westen van Sardinië. Zeer vruchtbaar gebied, veel landbouw, 

kurkproductie en de enige melkfabriek die Sardinië rijk is in Arborea. 

Eerst bezoek aan de abdijkerk van Santissima Trinità di Scarggia in 

Romaans-Pisaanse stijl die gebouwd werd op de ruïnes van een 

bestaand klooster. Het opvallendste uiterlijke kenmerk zijn de 

horizontale, zwart-witte banden uit kalksteen en basalt in de muren, 

de 41 m hoge klokkentoren en de ingangbogen versierd door 

Pisaanse arcaden. 

 

Via Sassari naar Castelsardo. Het vestingstadje aan de Golfo 

dell’Asinara. Castelsardo is bekend om de ambachtelijke 

vervaardiging van fleurige gevlochten manden met motieven. 

We bezochten er een artisanale winkel waar we lokale producten 

konden proeven en getrakteerd werden op een plaatselijke Mirtho-

likeur. 

Lunch in restaurant Sale e Pepe. 

Na de middag gingen we met de shuttle naar de burcht, die nog beschikt over de oude verdedigingsmuur en 

enkel te voet kan worden bezocht. Onze wandeling begon op de Piazza Bastione. de oude burcht met vele 

trapstraatjes en smalle geplaveide steegjes. We bezochten er de Kathedraal van Sant’antonio Abate. We 

liepen stilaan weer naar beneden en genoten van de vele mooie uitzichten op de baai en de zee. 

Om 16 uur reden we langs de mooie kustweg richting Porto Torres dat de 2de grootste haven heeft van 

Sardinië. We zagen ook het onbewoond eiland Asinara liggen waar vroeger een zwaar bewaakte gevangenis 

was (nu gesloten), ook gekend als het Albino geiteneiland. 

We doken terug het binnenland in waar we veel artisjokvelden en Vermentino wijnvelden tegenkwamen. 

In de vooravond bereikten we Alghero waar we kennismaakten met ons 2de verblijfhotel. 

 

Dag 5 

8.30 uur vertrek naar het koraallaboratorium “Marina Ferraro” in Alghero.  We kregen er uitleg waar en hoe 

men de koraal uit de zee haalt en de ganse bewerking ervan. De koraal mag maar beperkt gevist worden en 

heeft een diep donkerrode kleur. Het is het symbool van Alghero.  

Na dit bezoek drank- en plasstop in de oude stad.  

De oorsprong van het stadswapen is Catalaans, maar in het midden prijkt 

een koraaltak.  Alghero, een stad met ong. 50.000 inwoners dat in het 

Catalaans dialect “Alguer” wordt genoemd, heeft 5 goed bewaard 

gebleven verdedigingstorens ter verdediging tegen de Sarasenen. We 

zagen ook een smeedwerk van een koraaltak en anker.  

Via de Torre della Maddalena begon onze wandeling door het historische 

centrum. De nauwe straatjes en de vissershaven hebben hun 

karakteristieke uitstraling behouden. We brachten ook een bezoek aan de 

Cattedrale di Santa Maria. Een porticus met Dorische zuilen, waarachter 

men eerder een theater zou vermoeden, vormt de ingang van de 

Cattedrale. Het interieur biedt een bonte mengeling van stijlen. 

Heel bijzonder aan de kathedraal is de achthoekige klokkentoren 

met zijn fraai laatgotische portaal in Catalaanse stijl, prachtige 

preekstoel en orgel.  

Vrije lunch.  

Na de lunch vertrek naar de haven waar we inscheepten voor een 

boottocht van 45’ naar de Grotta di Nettuno. Onderweg was de 

“Reus” goed zichtbaar. 

 



De grot ligt bijna op zeespiegelhoogte, men kan vanuit de boot rechtstreeks de grot in.  

Men kan ook via 654 treden naar beneden de grot bereiken. Heel prachtige grot, de moeite waard om te 

bezichtigen. Terug de boot op richting Alghero. En na al dat moois eindigen we de dag met een 

wijndegustatie in het Leda’ D’Ittiri wine resort. We kregen vier glazen wijn, vergezeld van kaas, salami, 

brood en een deskundige uitleg. De cannonau is de meest voorkomende wijn op Sardinië.  

Naar hotel voor diner en overnachting. 

 

 

Dag 6 

Na het ontbijt vertrokken we vanuit Alghero richting het binnenland, een route met tijdens het eerste deel 

een fantastisch uitzicht op de baai van Alghero en nadien prachtige bossen en valleien met een ongerepte 

vegetatie tot aan Villanova Monteleone. Verder kwamen we terecht in het indrukwekkende landschap rond 

het Lago del Temo, een stuwmeer dat wordt beheerst door de imposante Monte Minerva.  

Monte Minerva is een bosgebied dat wordt gekenmerkt door een rijke vegetatie en waar het mogelijk is 

enkele zeldzame vogelsoorten te bewonderen, zoals de steenarend en de vale gier.  

Kennismaking met de Locanda Minerva. Korte wandeling door de antieke rozentuin.  

Hier hadden we een heel goede brunch, alle producten werden zelf geteeld en klaargemaakt. 

Na de brunch vertrokken we om 13.00 uur naar de Valle dei Nuraghi waar we de site Nuraghe Santu Antine 

bezochten. De site bestaat uit indrukwekkende kegelvormige 

verdedigingswerken die zijn gemaakt met grote rotsblokken, zonder gebruik 

te maken van cement.  

We zetten onze dagexcursie verder richting Bosa voor een korte wandeling en 

bezoek aan de Cattedrale dell’Immacolata Concezione met heel mooi orgel en 

veel marmer.  

Bosa is een klein stadje gelegen aan de westkust van Sardinië vlakbij de enige 

bevaarbare rivier die dit eiland kent, de Temo rivier.  

Vroeger waren er veel leerlooierijen.  De ligging van Bosa aan de Temo is 

grandioos: dicht op elkaar staan pastelkleurige  geschilderde huisjes van de 

oude stad, Sa Costa genaamd, met er hoog bovenuit de machtige burchtruïne 

van het Castello Malaspina. Nog wat vrije tijd om iets te drinken of ijsje te eten. 

Vertrek om 17.00 uur richting Alghero langs de prachtige kustweg Bosa- Alghero. Fotostop onderweg. 

19.45 Aperitief gevolgd door diner en overnachting. 

 

 

Dag 7 

Na het ontbijt vertrek vanuit Alghero voor bezoek aan de Penisola del Sinis, een natuurlijke en ongerepte 

landtong. Een zeer vruchtbare streek met tomaten, artisjok en rijstvelden, citrusbomen. De omgeving is rijk 

aan zoutwatermeren en is zeer geliefd bij de watervogels zoals 

de flamingo’s.  

Cabras is een vissersdorp en hoofdplaats van Sinis. Aan de 

rand van het schiereiland Sinis ligt de badplaats San Giovanni 

di Sinis, witte zandstranden, kwartskorrelstranden, vele 

baaitjes.  

In San Giovanni bezoeken we de Chiesa di San Giovanni di 

Sinis met haar massieve natuurstenen muren, heel sober. Dit 

pre-romaanse godshuis behoort tot de oudste van Sardinië. 

Vanaf de parking nemen we het boemeltreintje  waar we 

zowel de archeologische site Tharros kunnen bewonderen, de 

Aragonisische toren van San Giovanni en Capo San Marco.  

Met de zee aan twee zijden is Tharros één van de 

interessantste archeologische sites van het  

Middellandse Zeegebied. Hier kan je de ruïnes van de 

Fenicische kuststad bewonderen. De stad Tharros, werd rond 730 v.C. gesticht door de Feniciërs en bood 



een veilige ankerplaats aan voor vrachtschepen uit het Middellandse Zeegebied. Rond de 5e en 6e eeuw v.C. 

was Tharros een bloeiende haven geworden, die haar welvaart tot in het Romeins tijdperk heeft kunnen 

behouden. Vanaf 238 v.C. tot op heden is slechts 1/3 van de archeologische site opgegraven.  

Heerlijke lunch in Torre Grande, een mooi restaurant aan de strandboulevard. 

Daarna vertrokken we naar onze laatste bestemming Cagliari.  

Panoramische rondrit door de stad. We rijden langs de haven, het meer met de roze flamingo’s en 

mosselkwekerijen. We bezochten de Sanctuario e Basilica di Nostra Signora di Bonaria, die in de 14e eeuw 

werd gebouwd. Volgens de legende verloor een zeilschip tijdens een hevige storm op zee al zijn lading. 

Toen echter één van de houten kisten in het water viel, hield het slechte weer op. De kist spoelde in 1370 

aan op het strand vlak bij de kerk. Een aantal monniken opende de kist. Ze vonden een beeld van de Maagd 

Maria en het kindje Jezus in de ene hand en een brandende kaars in de andere hand. Hierdoor werd deze 

basiliek een bedevaartsoord. 

We zetten de excursie verder naar Monte Urpinu, een stadspark gelegen op 98 m boven de zeespiegel. In de 

jaren 80 begon men aan de herbebossing van het park. Op Monte Urpinu konden we genieten van een 

prachtig panoramisch uitzicht over het natuurreservaat 

Mollentargius, de thuishaven van de roze flamingo’s, het meer met 

zout en zoet water, vroegere zoutwinningen nu beschermd 

marinegebied, de golf van Cagliari, de Sant’Elia heuvel, het 

standbeeld van San Françiscus.  

Vandaaruit reden we naar ons laatste hotel in Sardinië en ook onze 

laatste avond daar. 

Na even wachten op onze valiezen in het hotel kwamen we samen 

aan de bar van het hotel waar de seniorenclub ons het aperitief 

aanbood.  

Een dankwoordje van Dominique aan de groep, Linda, Sandra en 

voor Lorenzo had Rita een dankwoordje in het Italiaans. 

 

 

 

Dag 8 

Om 8.00 uur vertrek naar de luchthaven van Cagliari. Afscheid van Lorenzo. Vlotte incheck en afscheid van 

Sandra.  

In Düsseldorf  hebben we lang op onze valiezen moeten wachten (te weinig personeel). 

Onze chauffeur Gerard en autocarbegeleidster Carine stonden ons al op te wachten. Vertrek om 14.20 uur. 

In Zolder hadden we nog een plasstop van ong. 30 minuten. Hier namen we ook afscheid van Linda die hier 

opgehaald werd door haar echtgenoot Jules. 

Na nog een paar files kwamen wij in Zellik aan om 18.00 uur. 

Iedereen nam afscheid van iedereen.  

Het was een grote groep, maar iedereen was altijd stipt op de afspraken. Bedankt aan iedereen! 

 

 

Chris VS 

 

 

 


