uniek om zijn tradities, geschiedenis, gastronomie en wonderschone natuur

Een exclusieve nooit gedane route in de onbekende zuid-westelijke regio
maakt deze reis op het ruige en verrassende Sardinië dan ook onvergetelijk!

Programma
Dag 1: Cagliari - Santadi
Vanuit Elmas, luchthaven van de hoofdstad Cagliari, vertrekken we langs de zuidkust en bezoeken we de
archeologische site van Nora en zien Nuraghe op de route. We houden halt bij Tuerredda, parel op de kustlijn. We
rijden landinwaarts naar onze B&B gelegen even buiten het dorp Santadi waar we 4 nachten verblijven. We nemen
onze avondmaaltijd in een bekend plaatselijk restaurant en genieten daarbij van een wijndegustatie.
Dag 2: Santadi - Porto Pino – Carbonia
Na het ontbijt bezoeken we de spectaculaire grotten Is Zuddas. Lunch nemen we in de Trattoria ter plaatse, bekend
om zijn heerlijke gerechten. Daarna gaat het richting Porto Pino, strandparadijs met hagelwitte zandduinen waar
we even kunnen wandelen en genieten van een wijds uitzicht. Onze rit gaat verder naar Carbonia, beroemd om zijn
vermaarde mijnsite, de geschiedenis ervan is een mijlpaal in de historie voor de eilandbewoners. S’Avonds relaxen
we bij het diner in een typisch lokaal restaurant.
Dag 3: Daguitstap naar het schiereiland Sant’Antioco
Vertrek na het ontbijt. Wandeling in het gezellige historische stadscentrum met bezoek aan een ambachten atelier
waar we zien hoe zilveren en gouden Sardijnse juwelen gemaakt worden en de geschiedenis hieromtrent. Lunch
aan de haven in een uniek eethuis waar men de vers gevangen vis van die ochtend zal bereiden. Een vrije
wandeling langs de havenboulevard geeft u de kans foto’s te nemen of te genieten van een Italiaans ijsje. We
rijden verder noordwaarts naar Calasetta met zijn mooie strandbaai. Bij terugkeer naar het centrum, mogelijk
bezoek aan het Museo Del Bisso, echter onder voorbehoud. De avondmaaltijd nemen we even buiten het centrum
in een Pizzeria loft gebouw, bekend om heerlijke pizza en om zijn bijzondere bierbrouwerij.
Dag 4: Archeologie - Historie - Ambacht - Wijnproeverij, in de groene bergachtige regio van Santadi
Bij het ontbijt maken we kennis met Coltellinaio Beniamino Vacca die ons zijn bijzonder ambacht toont. Nadien zal
een gids ons begeleiden bij bezoeken aan Pani Loriga, La Tomba dei Giganti of mogelijk andere sites, afhankelijk
van de nodige tijdsduur. Bij zoveel kunst en historie is het tijd voor proeven van wereldvermaarde Sardische wijnen!
Een bezoek aan de Cantina di Santadi is gewoon een must. We proeven en genieten daarbij ook van hapjes.
Verder is er die dag een welverdiende strandrust voorzien. Avondmaaltijd in het dorp.
Dag 5: Vertrek uit Santadi langs de westkust richting Oristano - aankomst te Cabràs
Een rit die ons langs kleine wegen brengt op ongeziene plekjes, verlaten mijnsites die ooit dienden als filmdecor en
rijdend door een prachtige natuur langs de zee, komen we aan op het Peninsola del Sinis, schiereiland met
kwartskiezelstranden en zoveel méér! Check in bij een typisch hotel-agriturismo en avondmaaltijd.

Dag 6: San Giovanni di Sinis - Tharros-Mont è Prama - Mare Ermi - Is Arutas
Na de ontdekking van de westkust gisteren zien we hier op dit schiereiland, hetwelke nog steeds een vrij
onbekende regio is maar zo rijk aan historie, eveneens uitzonderlijke plekjes zoals de archeologische site Tharros.
Na ons bezoek nemen we onze lunch op een terras in een typische Sards dorpje Putzu Idu, met zicht op één van
de mooiste baaien van de westkust.. In de namiddag rijden we richting Cabràs voor een bezoek aan het Museo di
Cabràs bekend om zijn gigantische standbeelden van krijgers van weleer. Daarna verpozen we even in het
centrum. Buona sera! Zin in een lokaal Sardisch biertje met een “pizzetta al taglio”? Si, grazie! Bij valavond gaan
we naar Torregrande, residentiëel gelegen dorp met een mooie wandelboulevard waar we dineren bij Ristorante
CuccuMeu. Nadien keren we terug naar het hotel.
Dag 7: Oristano – Cabràs
Na het ontbijt stadswandeling in Oristano met zijn gezellig winkelcentrum en bekend om de spectaculaire
festiviteiten te paard met carnaval “ Sa Sartiglia”genaamd. Vrije tijd. We gaan verder naar Massama, klein dorpje
verderop waar we kennismaken met een familie in hun agriturismo die bekend is om zijn heerlijke lokale keuken.
Sinds kort is er ook de productie van een eigen unieke olijfolie. Het “menu tipico” is een aanrader! In de namiddag
bezoeken we een “Erboristeria”, natuurwinkel te Cabràs waar we kennismaken met pure produkten voor
huidverzorging volledig gemaakt op het eiland met lokale olijfolie en bloemen en planten. Onder voorbehoud is er
een visite aan een honing - of kaasboerderij. Terugrit naar ons verblijf.
Nota: de volgorde van het programma kan aangepast worden.

Vraag vrijblijvend meer informatie via email of fb-bericht. Graag beantwoord ik je extra vragen
ook telefonisch op 0486 52 92 75.
Inbegrepen in de reisformule
 7 overnachtingen met ontbijt in kwaliteitsvolle landelijk gelegen accomodaties
 4 maaltijden:
- Degustatie Diner bij aankomst met wijnproeverij
- Lunch aansluitend op bezoek Is Zuddas grotten
- Lunch aan de haven op daguitstap naar Sant’Antioco
- Diner bij vertrek op de laatste dag
 Toegangsgelden voor 4 bezoeken: de site Nora, Is Zuddas grotten, Miniera di Carbonia, Museo Cabràs
 Toegang en rondleiding bij de Cantina di Santadi voor wijnproeverij met hapjes
 Lokale gids en reisbegeleiding met toelichting door Annemaria Stoop
 Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele minibus
Niet inbegrepen
 Vlucht naar Cagliari, hoofdstad van Sardinië
 Overige maaltijden en dranken niet voorzien in het programma
 Persoonlijke uitgaven

Praktische info
 Je hebt een geldige identiteitskaart nodig.
 Alitalia biedt lijnvluchten aan van Zaventem-Brussel met 1 uur tussenstop te Rome of Milaan. Vlugge
beslissers vinden een retour ticket voor +/- 200 €. Ryanair vliegt eveneens op Cagliari maar vanaf
Charleroi airport.
 Mogelijkheid tot verlenging van je verblijf.

De reis is een initiatief van Annemaria Stoop, sinds 2005 actief met Amal- travelthroughpassion en Sardinië-fan sinds jaren!
Contact: argan@amal.be of tel. +32(0)486 529275 – Alle info ook op www.amal.be en op facebook.

