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ReisbeschRijving

Tijdens deze 11-daagse autorondreis kunt u de prachtige natuur, fraaie binnen- 
landen en rijke cultuur van Sardinië ontdekken. Op deze parel van de Middellandse 
Zee is aan variatie in bezienswaardigheden dan ook geen gebrek, wij doen u graag 
een aantal suggesties! 

hOOgTePUnTen
 Olbia  Baso
 Nuoro  San Teodoro
 Quartu Sant’Elena Olbia

DAgbeschRijving
Dag 1: Olbia - Nuoro
Na aankomst op de luchthaven Olbia neemt u uw huurauto in ontvangst en rijdt u via een  
prachtige route naar het centrum van dit fraaie eiland, waar u uw intrek neemt voor de eerste twee 
nachten in het bergachtige Nuoro.

Dag 2: Nuoro
Zeer aan te raden vandaag is een bezoek aan het centrum van het stadje Nuoro, gelegen aan de 
voet van de berg Monte Ortobene. Het uitzicht is hier adembenemend. In het nabij gelegen  
Orgosolo kunt u dwalen door de kleine, schilderachtige straatjes.

Dag 3, 4 en 5: Nuoro - Quartu Sant’Elena
Vandaag vertrekt u via een mooie route richting het zuiden van Sardinië voor drie overnachtingen 
in Quartu Sant’Elena. U kunt deze dagen naar Cagliari en Santa Gilla lagune. Cagliari heeft een 
geheel eigen sfeer en wordt gedomineerd door het Castello, een echt middeleeuws kasteel midden 
in de gezellige en levendige stad. De Santa Gilla lagune is een moeras van ruim 4000 ha groot met 
een rijke flora en fauna. Het Molentargius-moeras herbergt meer dan 170 verschillende vogel-
soorten, waaronder de roze flamingo’s. 

Dag 6 en 7: Quartu Sant’Elena - Tharros - Bosa
Via de route langs de westkust kunt u Tharros bezoeken, gelegen op het schiereiland Sinis.  
Hier kunt u de overblijfselen van de oude Romeinse stad bezichtigen, die over de “Capo San Marco” 
verspreid liggen. Daarna door naar Bosa. Bosa is een gezellige plaats met een mooi historisch  
centrum met leuke gekleurde huisjes. Het Malaspina kasteel is bovenop de heuvel gebouwd en 
heeft een mooi uitzicht over de stad en de zee. In de omgeving van Bosa liggen de diverse wijn-
gaarden waar de Malvasia wijn van wordt gemaakt. In Bosa verblijft u twee nachten.

Dag 8, 9 en 10: Bosa - Alghero - San Teodoro
Allereerst rijdt u via een fraaie kustroute naar Alghero (ca. 50 km), misschien wel de meest aantrek-
kelijk stad van Sardinië, ook wel klein Barcelona genoemd vanwege de Spaanse invloeden. Daarna 
rijdt u naar de oostkust, in San Teodoro verblijft u de laatste drie nachten. San Teodoro heeft 
een knus en gezellig centrum. De directe omgeving staat bekend om de vele parels van stranden, 
idyllische grotten en rotspartijen. Een tocht naar het leuke plaatsje Palau met een oversteek vanuit 
Palau naar de Maddalena eilanden is een echte aanrader.

Dag 11: San Teodoro - Olbia
Afhankelijk van uw vluchttijd kunt u nog een bezoek brengen aan het meest mondaine plaatsje van 
Sardinië; Porto Cervo, waarna u de auto weer inlevert op de luchthaven Olbia en huiswaarts vliegt.
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v.a.€ 867p.p.

Italië: Parels van Sardinië 11 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 10 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Olbia v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 11 dagen.
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