
SARDINIË, PAREL VAN DE
MIDDELLANDSE ZEE

12 T/M 21 MEI 2022
Donderdag 12 mei
Velen van ons hebben weinig of niet geslapen, omdat wij al om 04.00 uur op 
Schiphol moeten zijn. Iedereen is op tijd, dus kunnen wij zonder problemen 
inchecken en naar de gate gaan, waar wij Eric (onze gids) ontmoeten.
Na een goede vlucht naar Olbia worden wij naar de gereedstaande bus gebracht, waar
Paulo (onze chauffeur) alle koffers voor ons inlaadt en ons daarna naar Nuoro brengt,
waar wij koffie kunnen drinken. Vervolgens rijden wij naar het centrum van 
Orgosolo, bekend van de beroemde
muurschilderingen. Eric vertelt hoe deze zijn
ontstaan. Dit was uit protest tegen het
vestigen van een legerbasis in 1970. Door
deze actie is het gelukt dit te voorkomen.
Hier gaan wij ook op een mooie plek
genieten van een herderslunch. Allemaal
krijgen wij een houten plank, waarop brood,
kaas en diverse soorten worst worden
geserveerd. 
Voor de drank krijgen wij een aarden beker
voor rode wijn en koel water. De wijn vloeit rijkelijk. Er wordt ook zwijn van het spit
en lamsvlees opgediend en als afsluiting amandelkoekjes, een sinaasappel en grappa. 
Wij worden ook nog verrast door het zingen van herdersliederen, gezongen met  
kopstem.            

Tijdens de rit naar ons hotel Funtana Noa in Villanovaforru wordt nog gestopt voor 
een ijsje of een drankje. Aangekomen in het hotel deelt Eric de sleutels uit en is er 
nog tijd voor een ieder om zich op te frissen. Eric verzoekt de dames om 19.45 uur in 
de eetzaal te komen waar hij één en ander uit zal leggen. Om 20.00 uur wordt het 
diner opgediend en na afloop willen wij bijna allemaal naar de kamer om slaap in te 
halen.



Vrijdag 13 mei
Bijna op tijd (09.00 uur) vertrekken
wij naar de hoofdstad Cagliari. Eerst
rijden wij naar een uitzichtpunt, waar
wij een mooi uitzicht hebben over de
stad, de haven, de zoutpannen en in de
verte de flamingo’s. Eric vertelt over
het kasteel, dat wij in de verte zien.
Dat is het hoogste punt van de stad en
vanaf daar gaan wij een wandeling naar beneden maken. Eerst brengt Paolo ons naar 
de haven. Daar stappen wij uit om op terras, onder de bogen, koffie te gaan drinken. 

Om 11.45 uur vertrekken wij met de bus naar “Castello”. Hier lopen wij naar het 
kasteel en vertelt Eric over de geschiedenis van dit gebouw. Wij wandelen verder 
naar Chiesa di San Michele. Deze barokkerk ziet er aan de buitenkant sober en strak 
uit, maar is van binnen heel weelderig met alle kenmerken van rococo. Wij dalen 
verder af en komen op een groot plein dat
net is gerestaureerd. Hier wordt een
groepsfoto gemaakt. Nadat wij nog veel
trappen zijn afgedaald brengt Eric ons
naar een restaurant waar wij buiten op
het terras onze lunch gebruiken. Daarna
hebben wij nog ruim een ½ uur om te
shoppen. Om 15.00 uur moeten wij weer
bij de bus zijn om naar de archeologische
schat van Sardinië, Su Naraxi di
Barumini, te gaan. Eric vertelt er in de bus al wat over, maar daar zal een gids ons in 
het Engels uitgebreid alles vertellen. Het behoort tot de grootste vestingen uit de 
bronstijd, met een hoofdtoren, 4 zijtorens en 7 buitentorens. Deze zijn opgebouwd 
door enorme blokken steen, zonder cement, op elkaar te stapelen. Dan is het weer tijd
om terug te gaan naar ons hotel, waar enkele dames een frisse duik in het zwembad 
nemen en de overige dames een drankje op het terras. Na het diner, met o.a. 
zwaardvis, is het weer tijd voor een goede nachtrust.



Zaterdag 14 mei
Deze dag vertrekken wij een kwartiertje (09.15 uur) later naar het schiereiland 
Sant ‘Antioco. In het dorpje San Antioco gebruiken wij de koffie op 2 locaties. Hier 
bezoeken wij ook een bijzondere kerk waar je, tegen betaling, de graftomben kunt 
bezoeken. Dit wordt als zeer indrukwekkend ervaren. De reis wordt vervolgd naar 
Calasetta, waar wij de lunch gaan gebruiken. Onderweg vertelt Eric over de 
mijnbouw die vroeger in deze regio plaats vond. Wij hebben oude verroestte 
mijnbouwinstallaties gezien. Hier werd tin, steenkool, goud e.d. gedolven. In 
Calasetta aangekomen moeten de tafels nog worden gedekt, dus kunnen wij nog even
rondwandelen langs de haven. Omdat het menu alleen in het Italiaans is, assisteert 
Eric om een keuze te kunnen
maken. Bij het afrekenen
worden wij verrast met een
ons onbekend gebruik. Er
wordt nl. coperto berekend.
Dit is een bijdrage van 2 Euro
p.p. voor het dekken van de
tafel. Hierna rijden wij een
mooie route langs de kust van
Nebida. Na een poosje wordt
gestopt om, na een korte
wandeling, het mooie uitzicht
op rotspartijen van lavasteen te bewonderen. Bij de volgende stop brengt Eric ons 
naar een mooi aangelegd pad langs de imposante  rotsen. Halverwege, op een terras 
in de schaduw, is er een mogelijkheid voor een drankje en te genieten van het 
prachtige uitzicht. Om 18.00 uur vertrekt de bus weer richting ons hotel, waar weer 
om 20.00 uur het diner wordt geserveerd. Tijdens het diner wordt het zeer luidruchtig,
want op zaterdag gaan Italianen buitenshuis eten.
Het dessert wordt daarom door bijna alle dames buiten op het terras genomen.

Zondag 15 mei
Nadat alle bagage is ingeladen vertrekken wij zo rond
09.00 uur naar Ortisano. Daar aangekomen bezichtigen
wij de preromaanse kerk Chiesa San Giovanni di Sinis.
Het is een massief natuurstenen kerk met een sobere
inrichting. Verderop liggen de resten van Tharros. Dit was
in de oudheid één van de belangrijkste steden van Sardinië
en is in de 8e eeuw voor Chr. door de Feniciërs gesticht.
Wij wandelen over de paden door de ruïnes van deze oude
stad en bewonderen de twee hoge zuilen bij de zee. Hier
wordt ook de koffie gedronken. Wij vertrekken richting
Bosa. Hier heeft Eric plaatsen op een terras in het centrum
gereserveerd. Op de mooie boogbrug uit 1871 over de
rivier de Temo vertelt Eric nog wat over de stad. Na een korte wandeling komen wij 
op een gezellig plein, waar wij gaan lunchen. 



Hierna neemt Eric ons mee voor een korte stadswandeling en stappen wij weer in de 
bus. Na een kort ritje stoppen wij aan de rand van Bosa aan de oever van de Temo. 
Hier zijn twee ijssalons, waar wij een ijsje gaan kopen. Dan vertrekken wij, via een 
mooie route langs de kust, voor het laatste stukje naar ons hotel in Alghero. 
Hotel Florida ligt aan de boulevard en heeft een mooi zwembad, waar al snel gebruik 
van wordt gemaakt. Wat later verzamelen bijna alle dames zich op het terras bij het 
zwembad voor een drankje. Hierdoor komen wij wat later in de eetzaal voor weer een
smakelijk diner. Er zijn nog wat dames die een wandeling over de boulevard maken 
voor zij naar de kamer gaan.

   

Maandag 16 mei. 
Na het ontbijt verzamelen wij ons op het terras om een wandeling te gaan maken, met
een gids, door de oude stad. Wij beginnen de wandeling aan de landzijde bij Bastione 
della Maddalena, waar men vroeger de oude stad binnen kwam bij de voormalige 
stadsmuren. Aan de zeezijde lopen wij over een fraaie promenade met oude bastions. 
De gids vertelt dat de stad lange tijd onder Spaanse heerschappij stond en dat bijna 
een kwart van de inwoners nog steeds een Catalaans dialect spreekt. Op een plein in 
het oude centrum gaan wij gezamenlijk koffie drinken. Daarna hebben wij tot 14.30 
uur de tijd om op eigen gelegenheid te lunchen en te winkelen. Wij moeten weer op 
tijd bij de haven klaar staan voor een bootreis naar de grotten. Na een poosje wachten
kunnen wij aan boord van het schip dat ons naar Grotta di Nettuno gaat brengen. Wij 
hebben geluk, want deze grotten zijn alleen bij een kalme zee toegankelijk. Na ruim 
40 min. varen worden wij bij de ingang afgezet. Door de grote drukte gaat het wat 
chaotisch, maar tenslotte kunnen wij als groep naar binnen. Rond de ondergrondse 
meren liggen sprookjesachtige druipsteenformaties. Allemaal zijn wij onder de indruk
van deze grotten. 



Wij zijn zo rond 17.45 uur weer in de haven en wandelen terug naar het hotel en 
nemen nog een drankje op het terras bij het zwembad. Om 20.00 uur wordt ons 
laatste diner in dit hotel weer opgediend. Velen vinden dit jammer, want zij waren 
graag nog wat langer hier gebleven. 

Dinsdag 17 mei
Deze morgen moeten wij wat eerder met onze koffers bij de bus zijn, want de 
chauffeur wil om 09.00 uur vertrekken. Wij blijken een andere bus en chauffeur 
(Giovanni) te hebben. Eerst gaan wij de oud Romaanse kerk Basilica Dellas Trinita di
Sacargio bezoeken. Eric vertelt alles over de symbolen bij de entree van de kerk en 
binnen over de geschiedenis. Achter het altaar is een wand vol fresco’s en Eric vertelt
wat de betekenis is van deze voorstellingen. Hier is ook een gelegenheid waar wij 
koffie kunnen drinken. Eerst wordt er door Giovanni een groepsfoto gemaakt.         
De koffie drinken wij heerlijk buiten in de schaduw.



Wij vervolgen onze reis naar Castelsardo. Onderweg vertelt Eric over fam. Doria, 
die dit onneembare vestingstadje heeft
gesticht aan de golf van Asinara . Wij gaan
met een pendelbus naar boven en daar
aangekomen blijkt het nog een hele klim te
zijn naar Castello del Doria. Daarom blijven
enkele dames achter en gaan gezellig op een
terras zitten. De overigen lopen wel naar
boven om te genieten van het uitzicht en de
vele artikelen van huisvlijt, zoals de
gevlochten manden. Nadat de pendelbus ons
weer naar beneden heeft gebracht gaan wij op weg
om te lunchen. Eric heeft een terras besproken, maar
hier is de kwaliteit/prijs verhouding een beetje zoek.
Wij, Vrouwen van Nu, laten onze dag hierdoor niet
bederven. Bij het vervolgen van onze route wordt
gestopt bij Valle di Lune om de bizar gevormde
rotsen te bewonderen. Nadat de nodige foto’s zijn
gemaakt stappen wij weer in de bus. De volgende 
stop is bij een kurkfabriekje. Hier wordt verteld hoe
kurk wordt gewonnen en wat er allemaal van kan
worden gemaakt. Ook wordt gedemonstreerd hoe een
kruik met kurk wordt bekleed. Het bezoek wordt
afgesloten met een kijkje in de winkel.  Dan gaan wij 
op weg naar ons laatste hotel SanTrano. Daar
aangekomen zijn er nog een paar spannende
momenten door de lastige manoeuvres die
Giovanni met de grote bus moet maken.
Aangekomen in het hotel krijgen wij de
sleutel van onze kamer, waar wij de laatste
vier nachten in Sardinië zullen doorbrengen.
Ook hier wordt om 20.00 uur het diner
opgediend. Enkele dames zijn al op onder-
zoek uit geweest en hebben ontdekt dat het
zwembad leeg is. Dit is een flinke tegenvaller
voor onze rustdag, want er is in deze omgeving niet veel te beleven.                             
Riet en Arlie hebben daarom een overleg met Eric en er zal naar een oplossing 
worden gezocht.

Woensdag 18 mei
Vandaag hebben wij weer een mooi programma.
Na het ontbijt vertrekken wij precies op tijd naar Isola Maddalena. Daar willen wij de
ferry van 10.00 uur nemen. Als wij daar aankomen moeten wij te voet en de bus leeg 
de ferry op. Allemaal gaan wij naar het bovenste dek. Daar hebben wij een prachtig 
uitzicht. De overtocht duurt ruim een half uur.



Op Maddalena aangekomen vertelt Eric dat wij tot
12.00 uur de tijd hebben om op eigen gelegenheid
koffie te drinken. Exact om 12.00 uur vertrekken wij
naar Casi di Garibaldi op het eiland Caprera. Tijdens
de rit vertelt Eric hoe belangrijk deze man was voor
de éénwording van Italië. Onze groep van 22 per-
sonen is te groot om het huis te bezoeken en daarom
worden wij in 2 groepen verdeeld. Wij wandelen door
alle leefruimtes en krijgen door de informatie van 
Eric een goede indruk hoe Guiseppe Garibaldi heeft
geleefd. Door de prachtige tuin lopen wij weer terug
naar de uitgang. Via de smalle verbinding tussen de
twee eilanden brengt Giovanni ons weer terug naar 
het centrum van de stad. Daar kan iedereen weer op
eigen gelegenheid gaan lunchen en winkelen. Wij
krijgen tot 15.00 uur de tijd en met de nodige
aankopen zijn alle dames weer op tijd bij de bus en
maakt Giovanni nog een rondrit over het eiland. Bij
een uitkijkpunt wordt gestopt om foto’s te maken.
Weer terug bij de haven stappen wij weer uit om aan
boord van de ferry te gaan. In Palau aangekomen
stappen wij weer in de bus om naar, voor vandaag, 
het laatste uitzichtpunt te gaan. Hier heb je een mooi
uitzicht over de archipel. Dan is het tijd om terug te
gaan naar het hotel. Het is 36 km, maar door alle
bochten doen wij er toch 45 min. over. Na aankomst
in het hotel gaan de meesten zich opfrissen en zich
verkleden om daarna te verzamelen op het terras voor
een drankje. Zo rond 20.00 uur worden wij
gewaarschuwd dat het diner gaat beginnen. Dit was
weer een leuke dag.



Donderdag 19 mei
Vandaag is eigenlijk een rustdag zonder excursie. Het zwembad is echter buiten 
gebruik en is er, na werk achter de schermen in samenwerking met de touroperator, 
een oplossing gevonden. Wij vertrekken om 11.00 uur naar Baja Sardinia. Het is 
ongeveer een uur rijden en daar lopen wij vanaf de parkeerplaats naar beneden. Daar 
worden wij verrast door het uitzicht op de mooie tuinen, het pleintje met alle 
terrassen en de baai. Er zijn keuzes genoeg. Winkelen, een terrasje pikken, pootje 
baden of zoals velen doen: een strandstoel met service huren. Dat is Wifi, douchen, 
toiletten en zelfs het verzorgen van een kwallenbeet. Voor velen is dit het ultieme 
gevoel van vakantie.

Om 15.45 uur worden wij bij het monument op het pleintje verwacht en lopen wij 
naar de bus die ons terug brengt naar het hotel. Hier wordt op dezelfde tijd het diner 
geserveerd.

Vrijdag 20 mei
Vandaag is Gerrie jarig. Bij het ontbijt wordt er voor haar gezongen en overhandigt 
Riet haar namens ons allemaal een cadeautje. Het is de kruik die, tijdens de 
demonstratie, in de kurkfabriek is gemaakt met de datum van haar verjaardag en de 
paraaf van de maakster. 
In overleg met Eric is het programs voor vandaag gemaakt. 
Wij vertrekken om 09.45 naar San Pantoleo en dat is ongeveer 3 kwartier rijden. 
Hier wordt gestopt voor de koffie, die wij met
elkaar op een leuke plek in de schaduw
drinken. Hierna is er nog wat tijd om het dorp
te bekijken en het blijkt een verrassend leuk
dorp te zijn met aardig wat exclusieve winkels
met bijbehorende prijzen. 
Enkele dames hebben toch inkopen gedaan.
Precies om 11.30 uur vertrekken wij, want om
12.00 uur staat het treintje in Porto Cervo voor
ons klaar. Dit is een luxe badplaats aan de
Corta Smeralda (Smaragdkust).



Hier zijn luxe hotels en droomvilla’s in neo-Sardijnse stijl, die hier sinds de jaren 60 
ontstond. Wij rijden langs de huizen, waar wij weinig van zien en stoppen om de 
bijzondere kerk Stella Maris te bekijken.
De rit gaat verder richting de haven. Hier liggen slechts enkele luxe jachten. Dat 
komt omdat het seizoen nog niet is begonnen. Hier in de buurt stappen wij uit het 
treintje en krijgen tot 15.00 uur de tijd om te lunchen en te wandelen. 
Als wij allemaal weer op tijd aanwezig zijn lopen wij naar het punt waar de bus ons 
snel in laat stappen en gaan terug richting het hotel. Giovanni rijdt ons eerst nog naar 
een ijssalon, waar Gerrie ons allemaal op een heerlijk ijsje trakteert.
Weer in het hotel aangekomen is
het zwembad inmiddels gereed
voor gebruik. Daar maken  aardig
wat dames gebruik van. Tijdens
het diner, na het hoofdgerecht,
vraagt Riet de aandacht. Zij dankt
alle dames voor de keuze voor
deze reis en zegt dat dit een
bijzonder fijne, sociale groep is.
Zij dankt speciaal Ans en Tonnie,
die vooraf twijfels hadden of zij
deze reis wel konden volbrengen.
Zij hebben zich kranig gedragen.
Eric neemt ook het woord en zegt
dat hij liever met 22 dames op stap gaat dan met één. Ook dankt hij de dames voor de
aandacht voor zijn verhalen. Onze chauffeur Giovanni heeft een verrassing voor ons. 
Allemaal krijgen wij een groepsfoto op een lijstje van kurk, waar wij erg blij mee 
zijn. Na het dessert licht Arlie de plannen toe voor het volgende jaar. Verder dat er op 
2 nov. een reünie is waar wordt teruggekeken op de reizen van dit jaar en men reeds 
kan inschrijven voor de reizen van 2023. Ook meldt zij dat er een vacature is bij de 
reiscommissie en wat deze inhoudt en hoe zij dit zelf heeft ervaren. Later verzamelen 
alle dames zich buiten op het terras voor een gezellig drankje. Sommigen maken voor
de 1e maal kennis met het lokale drankje Mirte, dat heel lekker blijkt te zijn. Dan gaan
wij naar onze kamer voor onze laatste nacht op Sardinië.



Zaterdag 21 mei
Vandaag gaan wij weer naar huis.
Na het ontbijt, als alle koffers zijn gepakt, zitten veel
dames gezellig op het terras.
De bus staat al klaar en de koffers worden ingeladen.
Eric heeft nog een uitstapje geregeld. Wij gaan naar
een boomgaard met een olijfboom van 4000 jaar oud
en daar wordt ook de lunch gebruikt. Onderweg
wordt van de route afgeweken en neemt Giovanni
een smal weggetje langs indrukwekkende rotspartijen
en een bloemenzee. Hij maakt ook nog een stop, 
zodat wij dit moois kunnen vastleggen.
Bij aankomst wordt ons eerst nog wat over de
olijfbomen verteld en kunnen wij deze daarna van
dichtbij gaan bekijken.                                                  
Hier wordt ook de lunch geserveerd
met brood, 4 soorten kaas en worst
met een glas wijn en een flesje water. 
Tijdens de rit naar de luchthaven van
Olbia dankt Riet Eric voor zijn
verhalen, meedenken en flexibiliteit.
Hij krijgt een envelop overhandigd.
Ook dankt Riet Giovanni voor zijn
rustige rijden. Wij voelden ons heel
veilig bij hem. Ook hij krijgt een
envelop en tevens een envelop voor Paulo, die ons voortijdig heeft verlaten. Zij 
vraagt Giovanni of hij onze dank aan hem wil overbrengen.

Met een half uur vertraging komen wij op Schiphol aan en wordt onderweg naar de 
bagageband afscheid van elkaar genomen en gaat een
ieder huiswaarts en is er een einde gekomen aan een
fijne vakantie.

Dank allemaal voor deelname aan deze reis.
Het was voor ons beiden een groot plezier deze reis te
begeleiden, omdat dit een prettige, gezellige en vooral
sociale groep was.

Riet v.d. Werff
Arlie Baas


