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Links: Porto Cervo, 
Costa Smeralda.



Van ruige landschappen en schitterende 
stranden tot oude steden met een rijke 
geschiedenis: dit zijn de specta cu lairste 
bezienswaardigheden van het eiland.
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Het beste van sardinië: 
topbezienswaardigHeden

 Cagliari De wijk Castello ademt historie en macht. Deze 
voormalige citadel ligt op een heuvel die een weids uitzicht 
biedt over de stad. Naast de Pisaans-romaanse kathedraal 
vindt u hier de huizen van de adel, oude verdedigingsmuren 
en uitstekende musea. Zie blz. 101. 

 Grotta di Nettuno Reis per boot naar deze zeegrot in de 
Capo Caccia en wees getuige van wonderen die niet van deze 
wereld lijken, zoals feeërieke ruimten met oeroude stalac tie-
ten, stalagmieten en pruttelende poelen. Zie blz. 169.

 Nuraghe-cultuur
Verspreid over het eiland staan 
meer dan 7000 torens uit de 
brons tijd, de nuraghi. Hier vangt 

u een glimp op van een 
mysterieuze, intrigerende 
be schaving.

 Bosa
Dwaal door de mid del-
eeuwse steegjes van 
Bosa naar het Castello 
Malaspina boven op  
de heuvel en proef het 
Pi saanse en Catalaanse 
verleden in de kunst nij-
verheid, bouw kunst en 
keuken. Zie blz. 185.
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 Costa Verde De kilometerslange, ongerepte stranden, 
golvende duinen en dichtbegroeide maquis hebben de Groene 
Kust in het zuidwesten een uitstekende naam bezorgd onder 
zonnebaders, strandgasten en ruiters. Zie blz. 199. 

 Trektochten in de Supramonte en Ogliastra
Maak een avon tuur lij ke tocht door de woeste bergen van 
Sardinië, bijvoor beeld door de diepste kloof van Europa, de 
Gola su Gorropu, of over een van de uitdagendste routes, 
Il Selvaggio Blu. Zie blz. 226 en 228.

 Golfo di Orosei Huur een boot en verken deze 36 km lange 
ongerepte kust, met steile kalkrotsen, zeegrotten, afgelegen 
kiezelstranden en betoverende baaien met voortdurend 
wisselende blauwe en groene tinten. Zie blz. 127.

 Penisola 
di Sinis 
Ga van het 
zuidelijkste 
puntje van het 
schiereiland 
Sinis naar het 
westen en reis 
terug in de tijd 
naar de Punisch-
Romeinse stad 
Tharros. Dwaal 
tussen sfeervolle 
ruïnes en over 
ongerepte 
stranden.
Zie blz.183.

 Alghero De Catalaanse 
 cultuur en keuken en het 
Alguerès-dialect voeren nog 
steeds de boventoon in deze 

bekoorlijke stad aan zee 
met zijn steeg jes, 

versterkingen en 
drukke eet gelegen -
heden.  Zie blz. 165.

 Trenino Verde
Het ‘groene treintje’ 
ratelt over een 
smal spoor uit 1888 
dat tot diep in het 
woeste binnenland 
van Sardinië door-
dringt - dé ma nier 
om de weelderig 
begroeide kloven en 
de rots pieken van 
het Nationaal Park 
Gennargentu te 
bekijken.  
Zie blz. 124.



De meest geDenkwaarDige boottochten De mooiste musea

● Capo Caccia Dartel 
met de dolfijnen terwijl 
het zeiljacht Andrea 
Jensen het azuur blau
we water bij de Capo 
Caccia en de Grotta di 
Nettuno doorklieft. U 
krijgt een uitgebreide 
lunch en hebt onder
weg ruim gelegenheid 
om te gaan snorkelen. 
Zie Tip blz. 171.

● Isola di San Pietro 
Verken de vulkanische 
rotskust van dit eiland 
in het zuidwesten, 
waar u de Eleonora’s 
valk kunt waarnemen, 
en proef de Tunesisch
Ligurische keuken en 
cultuur van Carloforte.  
Zie blz. 194.

● Golfo di Orosei Neem 
de boot in Arbatax of 
Cala Gonone en 
be wonder de kalk
steen wereld van de 
Golfo di Orosei met zijn 

zeegrotten, ver bor gen 
baaien en kliffen. 

 Zie kader blz. 127.
● Isola di Tavolara en 

Isola di Molara 
 Ga naar de prachtige 

stranden aan de voet 
van Isola di Tavolara, 
een kalkrots van 

 4 bij 1 km, en de 
graniet formaties van 
Isola di Molara voor de 
noord oostkust. 

 Zie kader blz. 134.
● Arcipelago della 

Maddalena Ontvlucht 
de superrijke kliek van 
de Costa Smeralda en 
huur in Palau een boot 
om de ongerepte 
wa te  ren van de 
Madda lenaarchipel te 
verkennen. Hier krijgt 
u vele soorten vogels 
te zien en kunt u van 
de schoon heid van  
de natuur genieten.  
Zie blz. 147.

● Pescaturismo in 
 Teulada Vissers 
nemen groepen en 
gezinnen mee naar 
hun favoriete baaien. 
Help met het inhalen 
van de netten, spetter 
rond in het heldere 
water en geniet dan 
van een lunch met de 
verser dan verse dag
vangst (pescato del 
giorno). Zie blz. 260.

● Cittadella dei Musei 
De citadel van Cagliari 
en het oude arsenaal 
herbergen sinds 
19661967 een 
museum complex met 
fascinerende oud he
den, kunst en schatten 
uit Siam. Zie blz. 101.

● Galleria Comunale 
d’Arte, Cagliari 
Verbluffende kunst uit 
de 20e eeuw, waar
onder de indringende 
sculpturen van 

 Fran cesco Ciusa, in 
een kruithuis dat werd 
ver bouwd tot een 
neoklassiek palazzo. 
Zie blz. 107.

● MAN, Nuoro 
Het Museo d’Arte di 
Nuoro toont werk van 
Sardische kunste
naars als Biasi, Ciusa 

en Nivola en biedt ook 
tijdelijke exposities.  
Zie blz. 225.

● Museo Nazionale 
G.A. Sanna, Sassari 
Graaf diep in de pre
histo rische en antieke 
beschavingen van het 
eiland en ontdek 3000 
jaar oude  bronzetti en 
Etruskische, Griekse en 
Romeinse artefacten. 
Zie blz. 160.

● Su Nuraxi 
Dit indruk wekkende 
nuraghefort, een van 
de be roemd ste van het 
eiland, staat op de 
We reld erf goed lijst. De 
centrale versterkte 
toren uit de 15e eeuw 
v.Chr. wordt omgeven 
door een fort uit de 
13e6e eeuw v.Chr.  
Zie blz. 200. 

Links: In de boot hebt u het beste uitzicht. Boven: Su Nuraxi, 
een van de beste voorbeelden van de Nuraghe-cultuur.
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Het beste van sardinië:
andere Hoogtepunten

Bijzondere boottochten, de mooiste musea, schitterende 
stranden en de leukste buitensportactiviteiten ... hier vindt u 
in één oogopslag het beste dat Sardinië te bieden heeft.



De lekkerste visgerechten 

De schitterenDste stranDen

De leukste buitensportactiviteiten

● Lillicu, Cagliari Neem 
plaats aan een van de 
marmeren tafeltjes en 
geniet van de open 
keu ken, levendige 
gesprekken, heerlijke 
visgerechten en goe de 
wijn. Zie blz. 112.

● Ristorante da 
Franco, Palau Da 
Franco ontvangt al 
sinds 1961 veel lof 
voor de smakelijke, 
eenvoudig bereide 
visgerechten, zoals de 
superverse zee ban ket 
scho tels. Zie blz. 155.

● Da Ugo, Castelsardo 
Inspecteer de verse 
pesce en geniet dan 
van de spe cia liteiten 
van het bes  te restau
rant van Castelsardo. 
Zie blz. 155.

● Nicolo, Carloforte 
De familie Pomata 
com bineert de Sar
dische, Ligurische en 
Ara bi sche invloeden 
van Carloforte in hun 
sublieme risto rante. 
(Luigi Pomata doet 
hetzelfde in Ca glia ri.) 
Zie blz. 202.

● Peschiera San 
Giovanni, Tortolí Dit 
eenvoudige eethuis 
van de vissers coöpe
ratie serveert heerlijke 
zee baars, brasem, 
rode mul, schaal  
en schelp dieren en 
bottarga. Zie blz. 125.

● La Pelosa Waan u  
in de tropen op dit 
beschut te strand met 
fijn wit zand en helder 
water aan de Capo del 
Falcone. Zie blz. 153.

● Chia Het goudgele 
zand van Spiaggia 
Cam pana en Spiaggia 
Su Giudeu strekt zich 
uit aan de voet van 
duinen en met brem 
bedekte graniet rotsen. 
Zie blz. 191-192.

● Cala Goloritzè 
Neem een duik in het 
azuurblauwe water 
dat over een van de 
witste kiezelstranden 
aan de Golfo di Orosei 
kabbelt. Zie blz. 127.

● Spiaggia di Tavolara 
Een spectaculaire 
plek om te zonne

baden, aan de voet 
van  Tavolara’s 
imposante kliffen. 

 Zie kader blz. 134.
● Spiaggia Rosa, 

 Maddalena Het 
beroemde roze strand 
van Isola Budelli dankt 
zijn glinsterendroze 
tint aan protozoïsche 
zeeorganismen.  
Zie blz. 148.

● Is Arutas en Sa Mesa 
Longa Langs het  Peni
sola di Sinis vindt u 
fantastische stran den 
en een hoge branding. 
Het strand van Is 
Arutas bestaat uit 
kwarts korrels, de 
rotsplaat bij Sa Mesa 
Longa vormt een veilige 
poel voor kinderen.  
Zie blz. 183.

● Tochten in de Su  pra
monte di Baunei 
Klauter rond tussen 

 de kalksteen pieken 
 en grotten bo ven de 

Golfo di Orosei, en 
daal vervolgens af 
naar het afgelegen 
strand (spiaggia) van 
Golo rit zè.  Zie blz. 127 
en 261-262.

● Canyoning in 
Barbagia Een kennis
making met de woeste 
kracht van de natuur: 
volg de loop van 
rivieren, klauter over 
grillige rots formaties 
en kijk in dui zeling
wekkende afgron den. 

 Zie blz. 226 en 258.

● Kanoën en kajakken 
Peddel over de rivier 
Coghinas bij Castel
sardo in het hoge 
noorden van Sardinië, 
verken de met ma quis 
begroeide oevers en 
geniet van de meren 
en kloven vol vogels. 
Zie blz. 259-260.

● Duiken, windsurfen 
en kitesurfen bij 
Palau Bezoek de 
 fantastische 
duiklocaties van de 
Arcipelago della 
Maddalena aan de 
noordoostkust of 

 surf op de golven bij 
L’Isuledda Porto Pollo. 
Zie blz. 147.

Onder: Kitesurfen bij San Giovanni de Sinis, Oristano.

Links: Vers zeebanket. Boven: Kalkrotsen en grotten aan het 
strand van Cala Luna aan de Golfo di Orosei.

a n d e r e  H o o g t e p u n t e n  ◆  9
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de bevolkIng van SardInIë

De taaie, onafhankelijke geest van de gemêleerde 
bevolking van Sardinië - trouw, maar behoedzaam 

tegenover vreemdelingen, gevat, stoïcijns en onver-
schrokken - is gevormd door de geografie van het 

eiland en opeenvolgende groepen indringers.

In de ogen van sommige Italianen van het 
vas teland is de Sard een trotse, robuuste 
schaap herder die een ouderwets plattelands

be staan leidt. Dat clichébeeld duikt zelfs op bij 
Willie, de Schotse conciërge en terreinknecht 
uit The Simpsons, die in de Italiaanse versie 
van de tvserie een Sardisch accent heeft ge
kregen. Hoewel de werkelijkheid natuurlijk 
ingewikkelder ligt, zou men de Sarden kunnen 
typeren als onafhankelijk, volhardend, trouw, 
onverschrokken, hartelijk en, bij vlagen, stug 
en gewapend met een sardonische snedigheid.

Sardità, of wat het betekent om een Sard te 
zijn, is in de eerste plaats het product van de 
omgeving, van de zee en de bergen, die perio
dieke invallen én afzondering met zich mee
brachten. De uiteenlopende dialecten en het 
karakter van het volk weerspiegelen een roeri
ge geschiedenis, die gekenmerkt wordt door 

buitenlandse overheersing en culturele assimi
latie. Opeenvolgende indringers hebben hun 
stempel op de sar dità gedrukt. In de rustiger 
perioden ontwikkelden zich hechte gemeen

schappen met een eigen karakter, gescheiden 
door natuurlijke barrières. Elke Sardische plaats 
kent zijn eigen verhaal. L’isola delle storie, 
‘het eiland van de verhalen’, noemt men Sardi
nië wel. Tijdens het literaire festival van Ga
voi, in de ooit zo ontoegankelijke bergen van 
Barbagia, wordt die verhaaltraditie geëerd. 

Losgebroken
Ongeveer 60 miljoen jaar geleden braken en
kele kolossale brokstukken  het latere Sardi
nië en Corsica  van de Europese landmassa af 
en dreven af naar het zuiden. Na de nodige bo
demverheffing en erosie door de zee en het 
weer strandden ze halverwege het Italiaanse 

Links: Kalm aan doen in Pula, in het zuidwesten van 
Sardinië. Rechts: Tempelruïne in het Fenicische Nora, 
onder de Romeinen de hoofdstad van Sardinië.

De Sarden zijn trots op hun eigen stukje 
terra sarda, wat tot uiting komt in hun 
feesten, kunstnijverheid en gerech ten,  
die van dorp tot dorp verschillen. 
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De Sardische kunstnijverheid is in ar
moede, afzondering en onderdruk
king ontstaan, maar getuigt van vin

dingrijkheid, vakmanschap, trots en 
waar digheid. Op een eiland dat lange tijd 
een heel eigen wereld vormde, moesten 
schaapherders en boeren, mijnwerkers en 
ambachtslieden hun eigen creativiteit 
aanspreken. Ze leerden noodgedwongen 
met plaatselijk voorhanden materiaal uit
drukking te geven aan schoonheid. 

De productie van aardewerk ving hier al 
in de prehistorie aan. Rond 1900 zijn som
mige strexiaus (ambachtslieden die huis
houdelijke keramiek maakten) artistieke 
voorwerpen gaan maken, gekleurd met 
een extract van de bloemblaadjes van het 
zonneroosje. In Assemini, bij Cagliari, zijn 
de producten te zien van een grote groep 
keramisten. Ze worden gesteund door 
ISOLA, het Sardische Instituut voor Kunst
nijverheid, dat zich inzet voor de kunst
nijverheid op het hele eiland.

Wevers, goudsmeden en meer
Met riet, affodiel, biezen, wilgentenen, 
mirte, mastiektenen, stro en raffia, alle af
komstig van het eiland, worden manden 
en matten gevlochten. In Castelsardo 
staat het Museo dell’Intreccio Mediterra
neo (Man den ma kersmuseum).

Goud en zilver vormden de drijvende 
kracht achter de productie van amuletten, 
talismannen en halskettingen. In de 14e 
eeuw deden de goudsmeden goede zaken 
met de vervaardiging van religieuze voor
werpen. Borstvormige knopen, oorbellen, 
kettingen en broches werden versierd met 

edelstenen, parels en koraal. Alghero staat 
bekend om zijn koraal en sieraden. 

Van de stugge wol van Sardische scha
pen worden tapijten, wandkleden en meu
belstoffen gemaakt. Op het eiland worden 
ook fijn borduurwerk en kant vervaardigd. 
De motieven lopen uiteen van ingewikkel
de geometrische vormen tot patronen uit 
de Byzantijnse kunst en de Barok. Uit Olie
na komen shawls met lange franjes, ge
borduurde bloemen en edelstenen; ze 
worden veel op feestdagen gedragen.

Houtsnijders uit Barbagia vervaardigen 
bruidskisten, meestal van donker kastan
jehout, met dieren, bloemen en abstrac

te motieven. Lederwaren, zoals paarden
tuig, zadels, riemen, handtassen, kleding, 
kussens en decoratieve voorwerpen, wor
den vaak versierd met geborduurde volks
motieven van linnen of zijdegaren.

Uit Pattada (zie blz. 154) komen mes
sen, zoals de befaamde leppas met hun 
scherpe lemmet en hun heft van rams of 
moeflonhoorn. Ander metaalwerk zijn re
lingen, beelden, lampen en meubels. Het 
Sardische smeedijzer met zijn wonderlijke 
patronen doet denken aan de arabesken 
uit het MiddenOosten en het Spaanse To
ledo, en aan primitieve ontwerpen uit de 
vroege Sardische geschiedenis.                     ❑

De kunstnijverheid van Sardinië 
- in boeken, op straat en in huis - 
vertegenwoordigt culturele 
tradities die van generatie op 
generatie zijn overgeleverd.

Traditionele  
kunstnijverheid

Rechts: Traditionele sieraden en kant in het 
Museo Etnografico in Nuoro. 
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De KeuKen van sarDinië

Iets eten en drinken op Sardinië is een echte traktatie.  
Het eten is eenvoudig, maar pittig en niet duur,  

terwijl de wijn die hier geproduceerd wordt  
tot de beste in zijn soort behoort.

De Sardische keuken is een boerenkeuken, 
arm en simpel. Het is de keuken van 
schaapherders en boeren die nooit veel 

bezaten, maar hun eenvoudige gerechten op 
smaak brachten met de aromatische kruiden 
die de aarde hun schonk. Op een oude inscrip-
tie in de Grotta della Vipera in Cagliari wordt 
al het gebruik van saffraan, de donkerrode 
stempels van de saffraankrokus, in de keuken 
vermeld. Andere veelgebruikte kruiden zijn 
mirte, rozemarijn, wilde tijm en munt.

De Sardische keuken mag dan een boeren-
keuken zijn, maar hij is smakelijk, vindingrijk 
en exotisch. Sommige gerechten worden al 
duizenden jaren op dezelfde manier bereid. De 
inheemse keuken is bovendien beïnvloed door 
die van andere mediterrane culturen, zoals de 
Arabische. Zo heet een populair gerecht op het 
Isola di San Pietro, dat banden heeft met het 
Tunesische Tabarka, cas-cas: hetzelfde als de 

Noord-Afrikaanse en Arabische couscous. 
Fregulalijkt op couscous maar is in feite pasta 
van tarwegries. Het stamt uit het Rome van de 
Oudheid, met een stevige Moorse invloed. 

Vroeger werd aan de vleesbehoefte voldaan 
door de jacht of het houden van varkens, scha-
pen, koeien, geiten en soms paarden. Wit vlees, 
met name gevogelte, werd met mate gegeten: 
gebraden of gekookt gevogelte was iets voor 
zieken en zwangere vrouwen. Hetzelfde gold 
voor vis, wat verrassend mag heten voor een 
eiland (dat zijn naam schonk aan de sardine die 
hier in grote hoeveelheden wordt gevangen).

Misschien valt de geringe belangstelling 
voor vis en zeevruchten te verklaren uit het feit 
dat de Sarden nooit een zeevarend volk zijn ge-
weest: de zee was hun vijand, die telkens weer 
nieuwe indringers bracht. Zelfs nu nog komen 
de eigenaars van de vloten die de Sardische 

Links: Pizzabakker in Hotel Mandra Edera in Abbas
san ta. Rechts: Salami snijden in Paulilatino.

De jonge, haringachtige visjes die voor de 
kust van Sardinië werden gevangen - en die 
als eerste vissoort in olie werden ingeblikt - 
werden sardines genoemd.
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Kaart  

blz. 96-97

CagliaRi

Deze uit de kalkrotsen gehouwen citadel is de 
hoofdstad van Sardinië, een bloeiend centrum van 

cultuur en commercie dat zijn historische charme 
eert, maar tegelijk de blik op de toekomst richt.

Cittadella dei Musei
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università

Bastione di saint reMy

Galleria CoMunale d’arte

Centro CoMunale d’arte e 
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Bezienswaardigheden

Cagliari

Sassari

APA  IG location map-Sardinia-Cagliari-18/11/09
cyan     magenta     yellow     black

Cagliari is de hoofdstad van Sar-
dinië en met 170.000 inwoners 
tevens de grootste stad van het 

eiland. De vele kostbare objecten en 
architectuur die u hier aantreft getui-
gen van de rijke geschiedenis van 
deze verfrissend ongekunstelde stad, 
die meer dan eens het lot van het hele 
eiland heeft bepaald.

De naam Cagliari stamt van het 
12e-eeuwse Spaanse callaris, ‘rots-
achtige plek’. Wie naar de kalkrotsen 
en versterkingen van Castello kijkt, 
ziet hoe toepasselijk die naam is.

De charme van Cagliari
Cagliari en zijn inwoners zijn als de 
plek waar de stad is ontstaan: solide, 
maar toch flexibel. In de restaurant-
jes in de stegen van La Marina, in de 
galerijen van de Via Roma en op de 
serene hoogten van Castello heersen 
een rustige opgewektheid en kalm 
zelfvertrouwen. De hoofdstad heeft 
de allure van een metropool, met 
druk verkeer, een bedrijvige haven, 
toerisme, winkels en industriële 
voorsteden, maar in plaats van de 
chaos en pretenties van de steden op 
het Italiaanse vasteland bezit Cagliari 
een onnadrukkelijke allure en gratie. 
U kunt de quartieri gemakkelijk te 

voet verkennen, kuierend door mid-
deleeuwse steegjes en langs palazzi 
uit de Renaissance en de negentiende 
eeuw, u kunt de musea van de Citta-
della bezoeken, lekker lunchen in 
een rustieke trattoria en aan het eind 
van de middag nog even in Poetto 
relaxen op het strand. 

De historische bezienswaardighe-
den zijn de afgelopen jaren aangevuld 
met nieuwe locaties waar creatief ta-
lent ruim baan heeft. De nadruk van 
de gemeente ligt nu echter niet meer 
op baanbrekende architectuur, maar 

Links: De muren van het Bastione di Saint 
Remy. Rechts: Interieur van het T Hotel, 
een van de nieuwe trendy hotels in de stad.

9 9
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en de voormalige presidenten Anto-
nio Segni en Francesco Cossiga.

Ook op het gebied van de kunst is 
Sassari erin geslaagd zijn eigen 
plaats te veroveren. Veel kerken zijn 
het werk van lokale steenhouwers, 
picapedras genaamd, die een Sardi-
sche invulling gaven aan de bouw-
stijlen die vanaf het vasteland waren 
geïntroduceerd. Hetzelfde deden de 
beeldhouwers uit Sassari, die de vele 
nieuwe kerken en kloosters in de 
stad in de 17e eeuw met talloze beel-
den en altaren verrijkten. Van hun 
hand zijn ook de candelieri, de reus-
achtige, bewerkte houten pilaren in 

de vorm van kaarsen die elk jaar op 
14 augustus door de Oude Stad wor-
den gedragen door de leden van de 
ambachtsgilden. De stoet trekt van 
de Piazza Castello naar de Santa 
 Maria di Betlem-kerk. Het Festa di 
Can delieri (Feest van de Kaarsen) 
gaat terug tot de 13e eeuw. Het is een 
authentiek volksfeest gebleven, waar 
veel oorspronkelijke Sassaresi elk 
jaar speciaal voor terugkomen.

De plaatselijke bevolking laat de 
Cavalcata Sarda (doorgaans in mei) 
echter liever aan niet-Sassaresi en 
toeristen over. Dit feest, een van de 
bekendste van Sardinië, leunt vooral 
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tuur en die van het huidige christen-
dom. Drieduizend jaar geleden placht 
het Nuraghe-volk voor vieringen bij-
een te komen bij Il Pozzo di Santa 
Cristina (zomer 9.00-13.00 en 15.00- 
19.30 uur, winter 9.00-13.00 en 
15.00-18.00 uur; entreegeld). Deze 
watertempel ligt een paar kilometer 
ten zuiden van Paulilatino % aan 
het traject van de Carlo Felice tussen 
Abbasanta en Oristano. 

De fraai geconstrueerde schacht 
die naar de oeroude heilige bron 
voert, wordt omgeven door muren 
die volgens archeologen de resten 
van pelgrimshutjes, muristenes, zijn. 
Verschillende vondsten uit Santa 
Cris tina en voorwerpen die het leven 
van de boerenbevolking aanschou-
welijk maken, zijn ondergebracht in 
een elegant, 19e-eeuws palazzina in 
het centrum van de stad. Dit is het 
Museo Archeologico- Etnográfico 
(di.-zo.; entree met toegangs bewijs 
Watertempel). Ook de lande lijke 
Chiesa di Santa Cristina, niet ver 
van de watertempel vandaan, wordt 
omringd door eenvoudige pelgrims-
huisjes. Zoals zo vaak op Sardinië is 
het onderscheid tussen heidens en 

christelijk hier niet zo dui delijk. Wilt 
u de krachtige mix van het seculiere 
en het sacrale en de warmste Sardi-
sche gastvrijheid proeven, dan kunt 
u Paulilatino het beste bezoeken tij-
dens een van de oude feesten die met 
de zaaitijd en de oogst samenhan-
gen: de negendaagse riten van Santa 
Cristina in mei en San Serafino in 
oktober.

Richting Oristano rest nog één om-
weg, naar Milis ^. Aan de rand van 
dit dorp staat de romaanse Chiesa di 
San Paolo uit de 12e-13e eeuw. De 
huizen worden omgeven door citrus-
boomgaarden, zoals de Franse dich-
ter Paul Valéry (1871-1945) al be-
schreef in zijn Voyage en Sardaigne.

De kleine hoofdstad
Vanuit welke richting u Oristano & 
ook nadert, u zult al snel het idee 
hebben dat u een uit de krachten ge-
groeid dorp bezoekt in plaats van de 
hoofdstad van Sardinië’s kleinste 
provincie. De stad is het centrum van 
westelijk Sardinië geworden, een re-
gio waarover het de scepter zwaaide 
in de tijd van de middeleeuwse giu di
cati (zie blz. 36). Tot ver in de 15e 

Onder: De rode 
pannen daken  
van Oristano.

Schapen leveren  
de melk voor het 
beroemdste export
product van Sardinië: 
pecorinokaas.
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reizen naar Sardinië

Als u in de zomer naar Sardinië 
reist kan het vervoer een 
probleem vormen: er zijn veel 
toeristen en een beperkt aantal 
veerdiensten. Als u naar Sardinië 
wilt varen, is het daarom belang-
rijk om ruim van tevoren te 
boeken.

Met het vliegtuig

Op het eiland zijn drie grote 
luchthavens: Alghero (Fertilia; 
www.aeroportodicagliari.com), Cagliari 
(www.algheroaeroporto.it) en Olbia 
(www.geasar.it/ita/aeroporto). Cagliari 
is het grootste vliegveld en ligt op 
tien minuten rijden vanaf het 
stadscentrum. Net als bij de 
andere twee grote luchthavens 
gaat er een vaste buslijn naar het 
centrum (zie Vervoer op Sardinië: 
van en naar het vliegveld). 

Het is verstandig om uw vlucht 
naar Sardinië tijdig te boeken, met 
name in juli en augustus. Verschil-
lende luchtvaartmaatschappijen 
vliegen op Sardinië. Ryanair heeft 
rechtstreekse vluchten van 
Eindhoven naar Alghero. Alitalia-
Air One en KLM vliegen vanaf 
Amsterdam via Milaan, Rome of 
Bologna naar Alghero, Cagliari en 
Olbia. Meridiana Fly vliegt vanaf 
Amsterdam naar Cagliari, met een 
tussenstop in Florence. 

Vanaf Brussel zijn er geen 
rechtstreekse vluchten naar 
Sardinië.

Sinds een aantal jaar is er in de 
zomer een steeds grotere vraag 
naar vluchten naar Sardinië. Veel 
luchtvaartmaatschappijen lassen 
daarom in juli en augustus extra 
vluchten in.  

Op Sardinië worden ook een 
aantal chartervluchten uitge-
voerd. Voor de meest actuele 
informatie verwijzen wij u naar uw 
reisbureau.

Met de trein

De meest rechtstreekse 
treinroute naar Sardinië begint 
met de Thalys naar Parijs. Vanuit 
Parijs of Lille kunt u met de TGV 
naar Toulon of Marseille, waar u 
de veerboot naar Porto Torres op 
Sardinië kunt nemen. Een 
alternatief is dat u de slaaptrein 
van Paris Gare de Bercy naar 
Roma Termini neemt. Vervol-
gens neemt u de trein naar 
Civitavecchia en van daar de 
veerboot naar Cagliari of Arbatax.

Met de boot

Als u in de zomer met de boot naar 
Sardinië wilt, is het noodzakelijk 
om vooraf te reserveren, vooral 
als u een auto wilt meenemen. De 
veerdiensten accepteren alleen 
reserveringen voor zitplaatsen op 
het dek (passaggio ponte) - de 
goedkoopste manier om naar 
Sardinië te reizen - als alle hutten 
zijn verkocht.

De belangrijkste veerdiensten, 
met verbindingen naar de rest van 
Italië, zijn: 
Moby Lines, vanuit Italië tel. 199-
303040, vanuit het buitenland 
tel. 02-76028132, www.moby.it
Sardinia-Corsica Ferries, 
tel. 078-925200/0825-095095, 
www.corsicaferries.com
Tirrenia, vanuit het buitenland 
tel. 081-3172999/02-

2 3 6 

erVoer V

reizen naar en VerVoer op Sardinië

l  Alitalia
Tel. 020-6764479 
www.alitalia.com

l  KLM
Tel. 020-4747747 
www.klm.com

l  Ryanair
www.ryanair.nl

l  Meridiana Fly
Tel. 020-3161920 
www.meridiana.it

Meer informatie vindt u ook op 
www.schiphol.nl en 
www.brusselsairport.be.

Luchtvaartmaatschappijen
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Kunst

Buiten de bloeiende, gesubsidi-
eerde kunstinstellingen in Cagliari 
en Sassari, is er op het hele eiland 
veel te doen. Van een zomer-
festival voor klassieke muziek in 
het bruisende Alghero tot een 
afwisselend programma van 
evenementen, concerten en 
tentoonstellingen in het 
opkomende culturele centrum 
van Hotel Orlando in Ogliastra. 

Muziek, dans
theater en ballet

Sardinië heeft fantastische 
locaties voor concerten, 
optredens en theatervoorstel-
lingen. In Cagliari en Sassari vindt 
u de belangrijkste zalen, en in de 
zomer zijn er verschillende 
festivals met wereldberoemde 
acts in de kleinere steden (zie ook 
Festivals). 

Cagliari
Anfiteatro Romano 
Viale Sant’Ignazio
Tel. 070-652956
www.anfiteatroromano.it
In dit theater treden internatio-
nale artiesten als David Byrne en 
Brian Eno op, maar er zijn ook 
musicals, klassieke concerten en 
dansvoorstellingen. 

Fiera Campionaria
Viale Armando Diaz 221
Tel. 070-34961
www.fieradellasardegna.it
In het belangrijkste expositie-
centrum van Cagliari kunt u 
terecht voor popacts als Laura 
Pausini, maar ook voor jazz en 
klassieke muziek.
Teatro Lirico and the Parco 
della Musica
Via Sant’Alenixedda
Tel. 070-40821
www.teatroliricodicagliari.it
In het beste klassieke theater van 
Cagliari worden traditionele 
opera- en balletvoorstellingen 
opgevoerd. Vanaf 2011 kunt u op 
het grootste plein van Europa, Il 
Parco della Musica, terecht voor 
culturele evenementen in een 
amfitheater.
Exmà
Via San Lucifero 71
Tel. 070-666399
www.camuweb.it
In dit culturele centrum worden 
soms jazz- en kamermuziek-
concerten gegeven. 
Teatro Alfieri
Via della Pineta 213
Tel. 070-302299
Klassieke en moderne theater-
producties. 

Sassari
Teatro Civico
Corso Vittorio Emanuele II 39
Tel. 079-232182

Toneelstukken, klassieke 
concerten en af en toe een 
jazzoptreden.
Tempio Pausania
Teatro del Carmine,  
Piazza del Carmine
Tel. 079-671580
Klassieke en opera-optredens en 
de locatie voor het Festival 
d’Estate. 

Musea

Dankzij het rijke neolithische 
verleden is Cagliari een belang-
rijke archeologische vindplaats. U 
vindt de belangrijkste collecties in 
het Museo Archeologico 
Nazionale in Cagliari en het 
Museo Sanna in Sassari, maar 
elke plaats heeft wel een expositie 
over dit fascinerende verleden.  
Op het hele eiland zijn volkeren-
musea die zich richten op het 
boerenleven en de ambachten. 
De openingstijden van deze 
kleinere musea en galeries 
veranderen nogal eens. Het is 
verstandig om vooraf naar het 
museum te bellen of navraag te 
doen bij het plaatselijke 
toeristenbureau.

FestivAls

Aangezien er elk jaar meer dan 
duizend festivals worden 
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ctiviteiten A

Kunst, FestivAls, uitgAAn, winKelen,  
buitenActiviteiten en Activiteiten voor Kinderen
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Ambassades en 
consulaten

Nederland
Nederlandse ambassade
Via Michele Mercati 8
00197 Rome
Tel. 06-32286001 
http://italie.nlambassade.org

Nederlands Consulaat
Via Roma 101, Cagliari
Tel. 070-670830

Italiaanse ambassade 
Alexanderstraat 12
2514 JL Den Haag 
Tel. 070-3021030

Italiaans consulaat 
Vijzelstraat 79
1017 HG Amsterdam 
Tel. 020-5502050

België
Belgische ambassade
Via dei Monti Parioli 49
00197 Rome
Tel. 06-3609511 
www.diplomatie.be/romenl

Belgisch Ere-consulaat
Via Alghero 35
09127 Cagliari
Tel. 070-652220

Italiaanse ambassade 
Emile Clausstraat 28
1050 Brussel 
Tel. 02-6433850 

  C riminaliteit

Wat veiligheid betreft, hoeft u op 
Sardinië geen speciale problemen 
te verwachten, niet meer of min-
der dan in Nederland of België. 
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raktische informatie P

Politie, tel. 113 
Carabinieri, tel. 112 
Ambulance (Ambulanza), 
tel. 118
Brandweer (Vigili del Fuoco), 
tel. 115
Wegenwacht, tel. 116
Corpo Forestale (milieu), 
tel. 1515
Kustwacht (Soccorso del 
mare), tel. 1530
Rijkswaterstaat, tel. 1518
Weersvoorspelling, tel. 412
Eerste hulp bij kleine 
ongevallen (bijv. zonnebrand) 
is gratis bij de Pronto Soccorso 
(Medische dienst/eerste hulp) 
in alle ziekenhuizen of de 
Guardia Medica.
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