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Ga mee op reis naar het prachtige Sardinië en maak in 10 dagen kennis met de Sardijnse 
cultuur, natuur en de lokale gebruiken. Op het eiland Sardinië verstaat men de kunst om 
de beste kwaliteiten van Italië en Spanje te verenigen. De Spanjaarden zwaaiden hier de 
scepter van de 13e tot de 18e eeuw. De Spaanse cultuur vibreert nog na op het eiland. 
Het groene heuvelachtige eiland heeft zowel op préhistorisch als op cultuurhistorisch 
gebied veel te bieden. In de charmante versterkte stadjes ontdekken we het echte 
gezicht van Sardinië en aan de prachtige kuststrook met paradijselijke stranden genieten 
we van de sprookjesachtige natuur. Niet voor niets luidt een spreekwoord: “Na Sardinië 
kan de hemel alleen nog maar tegenvallen”. 

  



Programma  

(onder voorbehoud) 

 

Het programma op dag 1 en op dag 10 is afhankelijk van de vluchttijden. 

 
Dag 1: Amsterdam – Olbia – Nuoro – Orgosolo – Villanova Forru 
  
Met Transavia vliegen we  vanaf Amsterdam naar Olbia op het eiland Sardinië. Na 
aankomst gaat de Sardinië-verkenning meteen van start. We  rijden  door het ruige 
landschap naar Nuoro. Deze leuke stad ligt op een hoogvlakte aan de voet van de 600 
meter hoge Ortobene berg. Ook bezoeken wij het centrum van Orgosolo, bekend 
vanwege de beroemde muurschilderingen die de huizen sieren. Deze prachtige culturele 
schatten geven de plaats een typische sfeer waardoor het lijkt alsof we door een 
prentenboek lopen. We gaan hier ook genieten van een herderslunch; smullen op z'n 
Sardijns! Vervolgens vertrekken we naar het eerste hotel waar we enkele nachten 
verblijven .  

 

 Dag 2: Cagliari  

Op ontdekking in Cagliari, de hoofdstad van Sardinië. De naam Cagliari is afgeleid van 
Casteddu, letterlijk ‘het kasteel’. Castello is het oude centrum van de stad. Hier waan je 

je  echt in de middeleeuwen met de 
karakteristieke nauwe straatjes en 
antieke gebouwen. We wandelen door de 
stad en nemen de  tijd om te lunchen en 
eventueel wat te shoppen.  
We bezoeken het archeologisch museum 
met een uitgebreide collectie met 
historische en artistieke vondsten die een 
perfect beeld geven van de rijke historie 
van Sardinië.  Vervolgens bezoeken wij 

het natuurgebied Monte Urpinu, een 
lagune vol watervogels en flamingo’s. Het 

paradijselijke strand Poetto, vlakbij Cagliari is ook de moeite waard. Laten we hier 
genieten van het prachtige uitzicht terwijl we op het terras nippen aan een authentieke 
mirte likeur, hét drankje van Sardinië.  
 
 

 

 

 



 

Dag 3: Sant’Antioco en Pan di Zucchero  
 

Vandaag staat het schiereiland Sant’Antioco op het programma, ook wel klein Sardinië 
genoemd. We brengen allereerst een bezoek aan Calasetta op het schiereiland 

Sant’Antioco. Ongerepte zandstranden, 
helder water en met het historische 
tintje, kortom een magische plek. 
Visliefhebbers kunnen hier hun hart 
ophalen, want er staan overal genoeg 

visgerechten op de menukaarten. In de 
middag reizen we via een mooie route 
langs de kust naar Nebida, waar we  een 
mooi uitzicht hebben op het kalksteen 
eilandje Pan di Zucchero (Suikerbrood). 
Het 133 meter hoge en witte kalksteen 
eilandje ligt direct voor de kust. 

 
 
Dag 4: Barumini en vrije middag 
 
In de ochtend brengen we een bezoek aan Barumini waar we de archeologische schat 
van Sardinië ontdekken, Su Nuraxi di Barumini.  Via smalle ingangen, stenen trappen en 
nauwe gangen banen we ons een weg door 

het prehistorische bouwwerk van Su Nuraxi di 
Barumini. Naar schatting 1500 jaar v. Chr. 
bouwde het Nuraghen-volk dit 
verdedigingscomplex in het hart van Sardinië 
dat, qua architectuur, uniek in de wereld bleek 
te zijn, bestaat uit restanten van nuraghi: iets 
taps toelopende ronde torens opgebouwd uit 

uitgehouwen steen. Meerdere kleinere torens 
en muren staan samen met de hoofdtoren 
rondom een binnenplaats met waterput. Voor 
ons de unieke kans deze oeroude constructie 
van alle kanten te verkennen. 
 

 
 
Vanmiddag  kunnen we even bijkomen van 
de vele indrukken de 1e 4 dagen. We 
bepalen heerlijk wat we zelf willen. Actief 
of luierend alles kan. Het stadscentrum 
van Villanovaforru ligt op circa een halve 
kilometer afstand van het hotel. En ons 

hotel  heeft een zwembad en een tuin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 5: Oristano – Tharros – Bosa – Sassari/ Alghero 
 
Een mooie reisdag vandaag, met panoramische uitzichten. Onderweg een paar stops met 
historische bezienswaardigheden. Allereerst maken we een stop in Oristano. In de 11de 
eeuw werd de stad gesticht en de 
middeleeuwse sfeer is duidelijk herkenbaar 
in de architectuur. Vervolgens rijden we 
naar Tharros. Op bijna elke folder van 
Sardinië staan ze, de zuilen van Tharros. 
Ontdek de overblijfselen en monumenten 
van dit natuurlijke openluchtmuseum. Via 

een mooie route rijden we verder naar het 
noorden, naar Bosa. Dit stadje is prachtig 
gebouwd tegen een heuvel aan de voet van 
het kasteel Malaspina. In het oude centrum  
Sa Costa vinden wij een wirwar aan kleine 
steegjes, trappetjes en kleurrijke huizen. 
Bosa is bekend om het smeedwerk en de kant. De rivier de Temo stroomt door Bosa met 
kleurrijke bootjes in het water en kleurrijke huisjes aan de oever. Leuk voor een korte 
wandeling. Vervolgens rijden we naar ons hotel in Sassari of Alghero. 
 

Dag 6: Alghero en Neptunusgrotten -Luogosanto of San Teodoro  
 

Vandaag brengen we allereerst een bezoek 

aan Alghero. Alghero is prachtig gelegen aan 
een baai, heeft een mooie oude stadskern en 
fijne sfeer. We maken een stadswandeling 
met een lokale gids. In het oude centrum 
komen we  souvenirwinkels en veel 
koraalwinkels tegen. De Santa Maria 
kathedraal met de achthoekige klokkentoren 

is het hoogste punt van de plaats en het 
symbool van de stad. We kunnen een 
wandeling over de boulevard maken, die 
loopt van de haven naar de oude binnenstad 
en deels over de oude stadsmuur. 

In de middag maken we een bijzondere excursie naar de Neptunusgrotten. De grot, 
genoemd naar de Romeinse god van de 
zee, per bootexcursie of te voet vanaf de 
parkeerplaats bovenop de klif. De rond 
het waterniveau gelegen grot is alleen te 
bezoeken bij een rustige zee en onder 
begeleiding van een gids. We kijken 
onze ogen uit in deze onderzeese 
druipsteengrotten waar stalagmieten en 

stalactieten in alle soorten en maten 
voorbijkomen De Neptunusgrotten 
staan, ook bekend om het natuurlijke 
ondergrondse meer. Vervolgens rijden 
we naar ons hotel in Luagosanto of San 
Teodoro. 
 

 

 



Dag 7: Castelsardo en Tempio Pausania  
 
Castelsardo staat vandaag als eerste op ons programma, een geliefde toeristische stop, 
hoog op een rots aan de golf van Asinara. De kleurrijke huisjes en de burcht zijn van 
veraf te zien. De gevlochten manden uit Castelsardo zijn over de hele wereld bekend. De 
kans is groot dat we op straat vrouwen veelkleurige manden zien vlechten.  Het 
middeleeuws centrum is prachtig met gewelfde booggangen en oude straatjes.  
We laten de zee achter ons en rijden de bergachtige streek Gallura binnen. We brengen 
een bezoek aan de ‘granieten tempel’ Tempio Pausania aan de voet van de berg Limbara. 
Deze stad is bekend om het graniet, kurk en de moscato wijnen. 

 

Dag 8: Eiland la Maddalena  
 
Op het glooiende Isola Maddalena staan 
de kleurrijke huizen tegen de heuvels 
opgebouwd. Samen met de dobberende 
bootjes in de haven vormt dit het 
aanlokkelijke beeld dat we 

voorgeschoteld krijgen bij aankomst met 
de veerboot uit Palau. Isola Maddalena is 
een van de zeven hoofdeilanden die 
samen met ruim vijftig kleinere eilandjes 
La Maddalena Archipel National Park 
vormen. 

 De vele rotsen en eilandjes zijn eigenlijk de 
toppen van een verzonken gebergte tussen 
Corsica en Sardinie en zijn uitgeroepen tot 
beschermd natuurgebied. De veerboot brengt 
ons naar de havenplaats La Maddalena. Hier 
zijn vele leuke resaurantjes en winkeltjes. Een 
wandeling langs de 18e eeuwse huizen in het 
historisch centrum is de moeite waard. Op de 

westelijke Carlotto-klif staat het 4 vierkante 
meter kleine Altare della Madonnetta. Dit witte 
kapelletje met blauw geschilderd houtwerk 

maakt het uitzicht over de met eilanden bezaaide zee nog fotogenieker. Het noordelijker 
gelegen Bassa Trinità Beach heeft alle kenmerken van een exotisch strand: het turquoise 
water kabbelt rustig tegen het lichtgekleurde zandstrand. De rotsen aan de kust en in de 
zee maken het panorama compleet. 
 
 
 
 



Dag 9: Costa Smeralda  
 
De naam Costa Smeralda verwijst naar de 
55 kilometer lange kuststrook tussen Baia 
Sardinia en Portisco in het noordoosten 
van Sardinië. In de jaren zestig van de 
vorige eeuw kocht een groep vermogende 
investeerders – onder leiding van de 
Perzische Prins Karim Aga Khan IV – deze 
ongerepte kuststrook op. Zij creëerden 
een vakantiebestemming voor de ‘rich and 

famous’ met chique hotels, clubs en golfbanen. De aantrekkingskracht van Costa 
Smeralda was en is nog steeds de bekoorlijke combinatie van de grillige rotskust, talloze 
inhammen met oogverblindend witte zandstranden en de bijna onwerkelijke turquoise 
kleur van het zeewater. Macchia mediterranea,  de verzamelnaam voor struikgewas en 
lage bomen, bedekt het heuvelachtige achterland. Volgens velen is het 10 kilometer 
zuidelijk van Porto Cervo gelegen Spiaggia del Principe (Strand van de Prins) het mooiste 
strand van Italië. Na deze prachtige sightseeing tour zijn we vroeg terug  in ons hotel 
voor nog een ontspannen duik in het zwembad.   
 

Dag 10:  Terugreis 
 
Na het ontbijt brengt onze chauffeur ons naar de luchthaven van Olbia, vanwaar  we 
terugvliegen  naar Amsterdam. Hier eindigt deze prachtige vlieg-busreis naar Sardinië. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Reissom: €1531,-- pp (onder voorbehoud wijzigingen vliegtarieven)  op basis van 

halfpension bij een gedeelde 2 pk. Toeslag 1 pk € 180,-- 

Inclusief: 

• Alle excursies en entrees 

• Zo mogelijk elke dag koffie/thee 

• Zo mogelijk één of meerdere lunches 

• Alle fooien 

• Begeleiding door Nederlands talige gids 

• Begeleiding vanuit de reiscommisie VvNu Zuid-Holland 

Exclusief: 

• Drankjes bij het eten 

• Persoonlijke uitgaven 

• Reis- en annuleringsverzekering 

• Calamiteitenfonds a  € 2,50 p.p. 

 

 

 

 

 



Hotelaccommodatie (onder voorbehoud) 

 

Hotel Funtana Noa in Villanova Forru 3-sterren 

Hotel Funtana Noa bevindt zich in een rustige omgeving in de stad Villanovaforru. Het 

hotel beschikt over een restaurant dat typische Sardijnse gerechten serveert, een 

snackbar, tuinen zwembad. De kamers zijn voorzien van een televisie, bureau en een 

eigen badkamer met toilet, douche of bad en föhn. Sommige kamers bieden uitzicht op 

de omliggende heuvels 

 

 

 

 

 

Hotel San Trano in Luogosanto of hotel San Teodoro in San Teodoro 4-sterren 

Het hotel ligt in een rustige, groene omgeving op de heuveltop van Monti Janni. Het hotel 

is voorzien van een restaurant met een mooi uitzicht, een bar, grote tuin en zwembad. 

De kamers zijn voorzien van televisie en een eigen badkamer met toilet, douche of bad 

en föhn 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 


