SARDYNIA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK
DLA ZMOTORYZOWANYCH I NIE TYLKO.
Kilka słów na początek – przewodnik napisałam z myślą o rodakach
planujących wakacje na Sardynii oraz korzystających z mojego bloga
„Polskie wakacje na Sardynii” - http://wakacje-sardynia.blogspot.com/
Staram się w przewodniku pokazać wszystko, co może interesować
turystów i podróżników – plaże, miasteczka nadmorskie i w głębi lądu,
lokalne święta, porty turystyczne i ich ofertę rejsową, przedstawiam
scenariusze całodniowych wycieczek do zrealizowania samemu, info o
sardyńskiej kuchni i rady gdzie zjeść i nie przepłacić. Na końcu
przewodnika praktyczne radydla osób spędzających wakacje na
Sardynii – PRZECZYTAJCIE JE KONIECZNIE,oraz pomocne
zwroty z polska wymową. Wiele ciekawostek i inspiracji związanych z Sardynią znajdziecie na naszym
kanaleYouTube „Alicja na Sardynii” oraz na fb fanpage o tej samej nazwie. Jeśli wyłapiecie w tym
przewodniku jakieś nieścisłości (pamięć, relacje i notatki bywają zawodne, a pewne info nie są wiecznie
aktualne…), będę wdzięczna za przekazanie uwag, jeśli natomiast chcecie dołożyć do przewodniku coś
nowego – to super!
W większości opisów wstawiłam współrzędne geograficzne. Polecam wstukacie jeszcze w domu wszelkich
potrzebnych na miejscu adresów i współrzędnych w GPS – przejazdy na miejscu będą mniej stresujące.W
przewodniku opisuję miejsca, które odwiedziłam osobiście lub zebrałam informacje od osób, które to zrobiły
a także od miejscowych, mieszkających tam na stałe. Zachęcam do użycia Google Earth i Google Maps –
wstukacie nazwę miejsca (dodajcie” sardinia”), na Google Maps wybierzcie opcję mapa satelitarna - i
zobaczycie bardzo dokładny obraz terenu z wszystkimi szczegółami, drogami terenowymi a przede
wszystkim ze zdjęciami miejsc, plaż, rond, rozwidleń dróg itp…Polecam poczytać sobie przy planowaniu
pobytu relacje polskich rodzin z pobytów na Sardynii http://wakacje-sardynia.blogspot.com/p/morskie-opowiesci-relacje-rodakow.html
JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA PODCZAS PLANOWANIA POBYTU?– odszukajcie na
liście miejscowości na początku rozdziału I – Plaże i miasteczka, miejsce lub rejon Waszego miejsca
noclegowego, sprawdźcie jakie są najbliższe plaże i dojazd do nich, jeśli nie macie auta, zajrzyjcie przy tym
do rozdziału VI o komunikacji publicznej, pooglądajcie okolicę na
stronie
Spiaggie Sarde, którą polecam w rozdziale I i tłumaczę tam jak z
niej
korzystać, pooglądajcie na Google Grafika zdjęcia plaż w Waszej
okolicy, zróbcie listę tych, na których będziecie wypoczywać,
kiedy
zaplanujecie leniuchowanie w najbliższej okolicy. Potem
przejrzyjcie rozdział o dalszych wycieczkach i patrząc na mapę
Sardynii zastanówcie się, gdzie moglibyście się wybrać dalej, co
zobaczyć głębi lądu, kiedy popłynąć w rejs po morzu czy może
wynająć motorówkę, lub zamówić wycieczkę u miejscowej Polki.
Moim zdaniem udany urlop, na którym prócz plażowego lenistwa
poznalibyście trochę Sardynii, składałby się z takich elementów (wszystko opisane w moich
przewodnikach):
- leniuchowania na najbliższych plażach
- połażenia po jakimś fajnym miasteczku w okolicy, także wieczorem, w sezonie nadmorskie
miasteczka wieczorami są pełne życia i ludzi.
- odwiedzenia co najmniej jednego innego rejonu plaż niż ten, w którym mieszkacie
- udziału w jakiejś lokalnej feście
- jednej dalszej wycieczki w inny rejon Sardynii, np jeśli jesteście na południu jedziecie sobie na cały
dzień w rejon Orosei lub do Alghero, itd... kilka takich propozycji w rozdziale o wycieczkach,
- rejs po morzu, w tym rejonie koniecznie Archipelag la Maddalena, szczegóły w rozdziale o

wycieczkach,
- coś z kuchnią sardyńską -sardyńska uczta w agriturismo lub choć raz ugotować sobie samemu coś
lokalnego po zrobieniu zakupów na lokalnym targu ,,w przewodniku są przepisy sardyńskiej kuchni
po polsku lub wizyta w winnicy...
- ewentualnie jeszcze coś co konkretnie Was interesuje, wiąże się z waszym hobby czy marzeniem lekcja windsurfingu, wizyta w winiarni, skok ze spadochronem, nurkowanie ze sprzętem...
RADA PRAKTYCZNA– przewodnik jest dość obszerny,
najlepiej byłoby wydrukować go całego, nigdy nie wiadomo, co
miejscu przyda, można po druku spiąć kartki zszywaczem, lub
włożyć kolejne strony do koszulek foliowych i do miękkiego
segregatora. Ewentualnie mieć go przy sobie na tablecie,
laptopie… Jeśli wiecie, że cały czas będziecie mieć do dyspozycji
nie musicie drukować rozdziału o środkach transportu
publicznego.

się na

auto,

INTERNET NA MIEJSCU- w przewodniku jest mnóstwo linków i świetnie się go czyta na ekranie
laptopa, tabletu z Internetem, jeśli chcecie mieć podczas wakacji Internet cały czas, polecam kupienie karty
startowej operatora lokalnego np. „Tre” , karta startowa Tre kosztuje 10-20 euro i przez miesiąc macie
Internet wszędzie, jeśli włożycie ją do smartfona będzie służyła jako router reszcie ekipy… W Olbii są 3
sklepy różnych operatorów obok siebie w dużym centrum handlowym Auchan– adres Olbia via cesare
pavese, współrz. parkingu - 40°54'33.0"N 9°31'25.9"E
Więcej praktycznych rad w rozdziale VI.
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ROZDZIAŁ I - PLAŻE I MIASTECZKA SARDYNII PÓŁNOCNO WSCHODNIEJ – od północy na południe
Poniżej dość szczegółowy opis wybrzeża od
Capo Testa przy Santa Teresa di Gallura na
północy do Capo Comino na południu, po
drodze opisuje miasteczka, portu turystyczne
ich ofertę rejsową - spójrzcie na mapę
Sardynii obok, na czerwono zaznaczyłam
opisywany fragment wybrzeża. Zdjęcia
większości plaż znajdziecie wstukując ich
nazwy w Google Maps lub w Google Earth.
Czasem warto przed nazwą dodać słowo
„spiaggia” (polska wym. spiadżdżia) – plaża.
W końcowej części przewodnika, w
praktycznych radach znajdziecie kilka
pomysłów,
które
ułatwią przyjemne
plażowanie nawet w największy upał. Tam,
gdzie było to możliwe, przetłumaczyłam
nazwy plaż. Napisałam także, w nawiasie, po
polsku wymowę nazwy, co może się przydać
gdybyście pytali o drogę na miejscu).
Drogowskazy kierujące na plaże mają
brązowe napisy na białym tle z symbolem
plaży – rysunek pofalowanej wody + nazwa
plaży. Nazwy plaż zwykle zaczynają się słowami „spiaggia”lub „cala”.
Możecie obejrzeć zdjęcia plaż w internecie wstukując nazwę plaży w Google Grafika
i najlepiej dodając słowo „sardegna”, natomiast poniżej link do albumu na Facebooku, gdzie
zgromadziłam zdjęcia plaż wykonane przeze mnie i znajomych -

i

,

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10201519024123559.1073741881.1415393301&type=1&l=f73
25c1aad

PRZEGLĄD PLAŻ I TERENU NA GOOGLE MAPS – wstukujemy w okienko nazwę
miejscowości lub adres, zmieniamy mapę na wersję satelita i dajemy maksymalne powiększenie,
możemy w ten sposób przeglądać wybrzeże (i inne miejsca), w wersji satelitarnej dobrze widać czy
dana plaża jest piaszczysta, widać ścieżki, drogi gruntowe, parkingu przy plażach... funkcja

WYZNACZ TRASĘ, możemy sprawdzić ile pójdziemy pieszo lub pojedziemy autem do danej
plaży, miejsca...funkcją W POBLIŻU, sprawdzimy np. supermarkety, restauracje w okolicy...
Na koniec ważna uwaga o parkowaniu przy plażach i nie tylko– szukając miejsca miejsca do parkowania,
pamiętajcie, że :

- LINIE BIAŁE NA ASFALCIE
- LINIE ŻÓŁTE NA ASFALCIE
- LINIE NIEBIESKIE NA ASFALCIE

– można parkować
– miejsca zarezerwowane, nie wolno parkować!
– płatne parkowanie.

Często przy plażach są parkingi dzikie, po prostu ubita ziemia, polanki między roślinnością itp.,
jeśli stoją tam inne auta i nie ma żadnej budki do płacenia, parkujecie gratis. Jeśli nie jesteście
pewni, lepiej spytajcie kogoś: Il parcheggio si paga?”– co znaczy czy płaci się za parkowanie?
Wymowa polska – Il parkeddżjo Si paga?
Teraz przechodzimy już do sedna, czyli jedziemy wzdłuż wybrzeża od północnego krańca Sardynii
na południe:
PLAŻE PRZY SANTA TERESA DI GALLURA I PALAU

Miasteczko Santa Teresa di Gallura– najbardziej na północ wysunięte sardyńskie miasteczko

portowe, ten rejon + archipelag pokazane są tutaj na moim blogu http://wakacje-sardynia.blogspot.com/p/wyspa-la-maddalena.htmlŁadne portowe miasteczko, duży port, z
którego możecie wybrać się na Korsykę (szczegóły przy wycieczkach), zadbane centrum, dużo kawiarni,
lodziarni, knajpek, sklepów z pamiątkami i rękodziełem. Cotygodniowy targ w miasteczkuodbywa się w
czwartki na placu Piazza Modesto. Zabytki,które warto odwiedzić: kościół parafialny San Vittorio na ulicy
via Giuseppe Verdi 7 oraz hiszpańska wieża Torre Longosardoz XVI wieku, na pięknym widokowym
cyplu, na północnym krańcu miasteczka, 300 m od plaży Spiaggia Rena Bianca. Widać stąd białe klify
Korsyki oddalone zaledwie o kilkanaście kilometrów. 5 km na zachód z miasteczka jest piękne miejsce –
Capo Testa, opis przy wycieczkach. Po drodze na ten piękny cypel warto odwiedzićGroby Gigantów Lu
Brandali, w pobliżu są także stare rzymskie kamieniołomy.Gdzie zjeść?– tanio a dobrze zjecie w Pizzerii
Balajana na placu Piazza Villa Marina w centrum miasteczka oraz w lokalu Gastronomia Vesuvio na ulicy
via Carlo Felice (także w samym centrum) ok. 700 m od portu promowego.
Dyskoteki– lokal Estasi’s ok. 3 km na południe z centrum miasteczka, nie mają strony int., mają profil na
FB- https://www.facebook.com/estasisdiscoclub/

PORT I REJSY NA KORSYKĘ – z głównego portu w
Santa
Teresa di Gallurapopłyniecie przede wszystkim na Korsykę,
do
Bonifacio.Spójrzcie na mapę Sardynii np. na Google Maps i
przesuńcie ją w dół, jak widać, zaraz powyżej zaczyna się
Korsyka, właśnie z Santa Teresa di Gallura w ok. 30 minut
dopłyniecie do najbliższego korsykańskiego portu i
miasteczka – Bonifacio. Więcej w rozdziale o wycieczkach –
tam
szczegółowy opis jak samemu wybrać się na Korsykę na
cały
dzień bez auta
. Nazwa i adres portu – STAZIONE
MARITTIMA DI SANTA TERESA DI GALLURA adres via Giovanni Pascoli 8, Santa Teresa di Gallura.

PLAŻE PRZY SANTA TERESA DI GALLURA – 
pierwszych 5 leży przy cyplu Capo Testa –
śmieszny cypelek w kształcie głowy na cienkiej główce, na zachód z miasteczka
SPIAGGIA SANTA REPARATA – ( wymowa spiadżdża Santa reparata) nazywana także Spiaggia Valle
Della Luna, uwaga czasem Google Maps pokazuje plażę Baja Santa Reparata jako inną na południe z Santa
Teresa di Gallura, tamta jest skalista, dzika, jest tu jakieś zamieszanie z nazwami... w każdym razie ta jest na
południe pod cyplem Capo Testa, bajeczna zatoczka, drobny jasny piasek, który w wodzie przechodzi w
kolor ochry, rozrzucone finezyjnie tu i ówdzie granitowe skałki – hipnotyzująca i bardzo urokliwa plaża!
Dno dość szybko robi się tu głębokie i plaża jest polecana do nurkowania i snorkelingu. Z miasteczka Santa
Teresa di Gallura 7-10 minut autem. PARKING– przy ulicy via Orsa delle Minore, współrz. - 41°13'48.2"N
9°10'05.8"E , uwaga, nie ma blisko plaży za dużo miejsc parkingowych,
SPIAGGIE DI CAPO TESTA– ( wymowa spiadżdże di kapo testa) to dwie plaże obok siebie, ich nazwy
to Rena di Ponente oraz Rena di Levante, leżą po obu stronach
wąskiego paska piasku, który w dalszej części rozszerza się w
słynny
okrągły cypel Capo Testa ( „testa” znaczy głowa lub łeb) i całość
rzeczywiście przypomina głowę na cienkiej szyi. Plaże są
przepiękne i dzięki temu dziwnemu ukształtowaniu terenu,
skierowane do granitowych skalistych okolicznych brzegów,
zamiast ku otwartemu morzu. Świetne na rodzinne plażowanie.
PARKING- najpierw spróbujcie już na cyplu capo Testa na
końcu
obu plaż, ale nie ma tu dużo miejsca - 41°14'11.8"N 9°09'38.1"E,
jeśli
trochę wcześniej jadąc ulicą Via Capo Testa będą miejsca,
parkujcie.
UWAGA – PLAŻUJĄC W OKOLICY CYPLA CAPO TESTA KONIECZNIE PODJEDŹCIE LUB
PODEJDŹCIE NA JEGO ZACHODNI KRANIEC, JEST TAM SUPER WIDOKOWE, MAGICZNE
MIEJSCE ZWANE VALLE DI LUNA – KSIĘŻYCOWA KRAINA, to mniej więcej tu - 41°14'18.9"N
9°08'28.7"E
CALA GRANDE –(wymowa kala Grande) właśnie na terenie słynnej Księżycowej Doliny, znana piękna
plaża na „głowie” cypla Capo Testa, czyli w rozszerzonej dalszej części tego półwyspu o kształcie głowy na
cienkiej szyi, to miejsce uważane przez wielu znawców Sardynii za szczególne, z najbardziej
sugestywnym i magicznym krajobrazem, przypominającym stworzony rękami natury wielki granitowy
amfiteatr, dzięki ukształtowaniu plaży na mocno zakręcającym półkolu linii brzegowej. Miejsce, które warto
odwiedzić! DOJAZD - Autem, choć może nie każdym dacie radę dojechać tu - 41°14'16.7"N 9°08'41.9"E ,
jeśli nie, zostawiacie na parkingu podanym przy plaży Spiaggie di Capo Testa tu powyżej i dalej pieszo ok.
1,5 km, 20 minut spacerem na zachód ulicą Strada Cala Grande.
CALA SPINOSA– (wymowa kala Spinoza) na północy
cypla
Capo Testa, otoczona wysokimi skałami, mała
plaża-zatoczka, na plaży można pływać i nurkować a na
okoliczne skały się wspinać, uprawiając tzw.
nurko-wspinaczkę. Wspaniałe miejsce także na snorkeling !

PARKING - najbliżej jest z małego parkingu tu - 41°14'33.0"N 9°08'54.7"E, jeśli zajęte, jedźcie dalej i
wypatrujcie miejsca po lewej stronie drogi. Do plaży trzeba dojść kamienistym małym wąwozem w kilka
minut.
SPIAGGIA RENA BIANCA– (wymowa sppiadżdża Rena
Bianka) najbardziej znana i uczęszczana z okolicznych plaż,
najbliżej centrum miasteczka Santa Teresa di Gallura,
lubiana przez surferów, jest na niej spot, chroniona przed
silniejszymi wiatrami przez cypel Municca i wysepkę
Isolotto di Municchedda,bardzo blisko centrum miasteczka.
ma różowawe refleksy a plaża jest polecana dla rodzin z
dziećmi. W pobliżu plaży bar. W czasie dobrej pogody I
dalekiej widoczności z plaży widać bielejące na horyzoncie
Korsyki. PARKING - 41°14'38.6"N 9°11'20.0"E, na końcu
biegnącej z miasteczka na północ ulicy via Giuseppe Verdi.

Piasek

klify

PUNKT WIDOKOWY BELVEDERE DI TORRE LONGOSARDO – ładne miejsce z szeroką
przysadzistą wieżą – Torre Longosardo – jedna z kilkudziesięciu wież obronnych oplatających siecią całą
Sardynie dookoła – pamiątka po panowaniu Hiszpanów na Sardynii. Parking bezpłatny - przy ulicy via del
Mare - 41°14'42.3"N 9°11'31.2"E, dookoła wieży i obok biegnie ładny deptak spacerowy.

PLAŻE MIĘDZY MIASTECZKAMI SANTA TERESA DI GALLURA A PALAU:

SPIAGGIA DI PUNTA FALCONE– (wymowa spiadżdża di
falkone) w wolnym tłumaczeniu Plaża na Przylądku Sokołów,
miejsce bardzo dzikie i widokowe, piękna panorama na wyspy
archipelagu La Maddalena i na Korsykę, dużo poszarpanych
plaża to zatoczka zamknięta skałami z obu stron, piasku
malutko, super miejsce na snorkeling. W pobliżu plaży
wysepka skalna Marmorata. PARKING- 41°15'15.0"N
9°14'02.4"E. Ostatnia część drogi gruntowa.

RESZTA W PRZEWODNIKU

punta

skał,

ROZDZIAŁ II – FESTE I SAGRE - 
czyli zobaczmy, jak miejscowi potrafią się
bawić…
Spędzając wakacje we Włoszech i na Sardynii macie dużą okazję natknąć się na jedna z bardzo wielu „Fest”
i „ Sagr”, jeśli w barze, na przystanku autobusowym czy na murze zobaczycie plakat z napisem „Festa di….”
albo „Sagra di…….” – to znaczy , że w najbliższym czasie w okolicy będzie taka impreza organizowana, po
słówku „di” …. Coś tam oczywiście będzie, i to „coś” określa temat imprezy, festynu. Po słowie festa,
najprawdopodobniej będzie imię jakiegoś świętego –
np.:
Festa di Sant Antonio” – Święto świętego Antoniego
itp…
bo festy są zwykle związane z jakimś patronem
miasteczka, z jakimś świętym itp… natomiast po
słowach „sagra di..”zwykle będzie coś do jedzenia lub
picia,
na przykład –„sagra di vino” – święto wina, „sagra di
calamari” – święto kalmarów…itp. Jeśli taki plakat
zobaczycie, sprawdźcie datę, jeśli pokrywa się z
Waszym pobytem, sprawdźcie miejsce, zwykle jest
napisane gdzieś przy nazwie imprezy. Jeśli nie umiecie
go
„wyłowić” z treści, zapytajcie kogoś w okolicy
wskazując na plakat – „ dove e’ questa sagra, festa? „ (wym dowe e kłesta sagra, festa? „ – co znaczy –
„gdzie jest ta sagra, festa? „ bo impreza może być w jakimś pobliskim miasteczku czy wiosce. Sagry i festy
różnie wyglądają. Te religijne „Festy” związane są z procesją (czasem bardzo ciekawą kulturowo.
Tradycyjne stroje, ustrojone wozy czy łodzie) Procesja z figurą świętego lub Madonny. Zwykle przy tym w
centrum miejscowości są stoiska z lokalnymi produktami spożywczymi, wyrobami rzemieślniczymi,
wieczorem jest koncert, potańcówka przy muzyce na żywo itp…
Natomiast Sagre, w 99 % mają na celu popróbowanie, często gratis lub za symboliczną opłatą czegoś, z
czego dana okolica słynie – są święta piwa, wina, oliwek, serów, ryb i owoców morza, pomarańczy
i wiele innych.
W DALSZEJ CZĘŚCI ROZDZIAŁU WSKAZÓWKI JAK SAMEMU ZNALEŹĆ TE IMPREZY W
POBLIŻU WASZEGO POBYTU W DANYM CZASIE, OPISY PONAD 20 FEST W TYM REJONIE
WYSPY, JEDNA Z NICH PONIŻEJ:

SEGRA DEL VERMENTINO – (wym sagra del wermentino) – Święto Wina Vermentino – 
w
uroczej górskiej miejscowości Monti w pierwszą niedzielę sierpnia. Zaczyna się już w sobotę od
późnego popołudnia, a apogeum świętowania jest w niedziele wieczorem. Tłumy ludzi, wielki i
małe winiarnie częstują winem, bez ograniczeń. Koncert na dużej scenie. Przy wejściu do
miasteczka (najlepiej zaparkować trochę przed
pierwszymi zabudowaniami i dojść piechotą), kupuje
się
gustowną oznaczoną nazwą i logo imprezy torebeczkę
na
szyję ze szklanym, też ozdobionym nazwą imprezy
kieliszkiem za 5 euro. Z tą torebeczką chodzimy sobie
od
stoiska do stoiska i nalewają nam do kieliszka wina,
za
darmo dostajemy też posiłek – pyszny lokalny ser,
chleb, kiełbasę z grilla, wodę. Na święcie Wina panuje
wspaniała atmosfera, mimo tego, że wino leje się
strumieniami ludzie zachowują się spokojnie i
wspaniale bawią…wzdłuż głównej ulicy miasteczka
mnóstwo stoisk ze słodyczami, pamiątkami, rękodziełem, ozdobami itp…Świetna, huczna
impreza!!!

ROZDZIAŁ III - KILKA PROPOZYCJI DLA AMATORÓW TREKKINGU
LUB DŁUŻSZYCH SPACERÓW.
W północno-wschodniej i wschodniej części Sardynii jest
mnóstwo miejsc, gdzie możecie trochę powędrować, czasem
dzięki temu dotrzeć do naprawdę zachwycających miejsc. Przy
opisie każdej pieszej wycieczki współrzędne GPS miejsca, gdzie
zostawiamy auto, opis trasy, ciekawostki o odwiedzanych
miejscach, zdjęcia. W tym rozdziale następujące trasy:
SPACER NA CAPO FIGARI –góry z widokiem na morze i
muflony. Nawet dla młodszych dzieci 
– propozycja
niewielkiego i nietrudnego trekkingu bardzo blisko Olbii,
szczególnie polecam osobom mieszkającym w Golfo Aranci,
Olbii i okolicy.

PŁASKOWYŻ GOLGO – „NAJGŁĘBSZA DZIURA” W
EUROPIE
I SYMPATYCZNE OSIOŁKI – świetne miejsce na mini trekking
z dziećmi.
Płaskowyż Golgo to taki „przedpokój” najwyższych gór Sardynii.
Znajduje się w masywie Supramonte. Dobre miejsce dla rodzin z
dziećmi, które mimo wszystko chcą trochę zakosztować sardyńskich
gór.
CALA GOLORITZE – GÓRY I MORZE W PIGUŁCE–
widoki przepięknej Cala Goloritze z charakterystyczną skalną
bramą znajdziecie w każdym kalendarzu i przewodniku z
Sardynii. To rzeczywiście unikatowa, przepiękna Cala (czyli
plaża odgrodzona skalnymi ścianami od reszty wybrzeża) – nie
można do niej podjechać nawet terenowym autem… choć
można podpłynąć łodzią, ale trzeba się zatrzymać ok. 200
metrów od brzegu. Można natomiast dojść przez góry, wcale
nie tak trudną i długą trasą – ok. 1,5 - 2 godz. Tam 2 - 2,5 z
powrotem (wracając jest więcej pod górę)

KANION SU GORROPU – NAJGŁĘBSZY KANION
EUROPYznajduje się właśnie na Sardynii, w Parku
Narodowym Gór Gennargentu – Parco Nazionale del Golfo di
Orosei e del Gennargentu w masywie gór Supramonte. Są tam
trasy różnej trudności, możecie się tam wybrać także z
dziećmi. zE WSKAZÓWKAMI Z TEGO PRZEWODNIKA
WIELE POLSKICH RODZIN, JUŻ Z DZIEĆMI W WIEKU 8
LAT, ODWIEDZIŁO TO MAGICZNE MIEJSCA.

KANION RZEKI FLUMINEDDU - niesamowity kanion w którym
płynie płytka rzeka, można zamówić powrót z niego jeepem, można
połączyć go z trekkingiem do kaniony Su Gorropu

TISCALI – NUORSKA OSADA UKRYTAW
POTĘŻNYM KRATERZE GÓRY MONTE TISCALI –
TREKKING I HISTORIA SARDYNII -
wapienna,
krucha konstrukcja wierzchołka gry miliony lat temu
zawaliła się i tajemnicza, nuorska cywilizacja (to oni
budowali te słynne, tajemnicze Nuragi), zbudowała tam
sobie osadę z pomieszczeniami mieszkalnymi wydrążonymi
w wapiennych ścianach powstałego krateru. Dzięki temu
specyficznemu położeniu dobrze chroniła przed intruzami. Podobno była zamieszkana aż do
czasów rzymskich.

CALA LUNA – KOLEJNA SŁYNNA SARDYŃSKA
PLAŻA, Z NAJSŁYNNIEJSZYMI CHYBA
MORSKIMI GROTAMI, NA KTÓRĄ MOŻNA
TYLKO - ALBO DOPŁYNĄĆ ŁODZIĄ, ALBO
DOJŚĆ PRZEZ GÓRY.

w tym rozdziale także MIEJSCA NA KRÓTKIE POBYTY W REJONIE GÓR SUPRAMONTE

ROZDZIAŁ IV – ZWIEDZAMY OKOLICĘ – 
kilka propozycji jednodniowych
wypadów nie tylko na plażę.
W tym rozdziale kilka propozycji trochę dalszych wypadów w różne strony w rejonie
północno-wschodniej Sardynii. Taka całodniowa wycieczka może być połączona z jakąś wieczorną

lokalną festą (patrz rozdział Festy i Sagry) w drodze powrotnej czy kolacją w którymś z polecanych
w rozdziale kulinarnym lokali. Można też wyjechać wcześnie rano, spędzić pół dnia na którejś z
bardziej odległych a wartych odwiedzenia plaż. Godziny sjesty spędzić pod parasolem na plaży, a
późnym popołudniem, kiedy w sezonie zaczyna robić się chłodniej, zwiedzić jakieś ciekawe
miejsce w pobliżu. Wracając, późnym wieczorem można odwiedzić któreś z pełnych życia w
sezonie nadmorskich miasteczek, pochodzić wśród stoisk z pamiątkami, zjeść tam kolację, może
posiedzieć wieczorem na którejś z pobliskich plaż i późno wrócić do domu.
W opisie każdej wycieczki współrzędne GPS i wskazówki dojazdu do kolejnych miejsc, opisy tych
miejsc, ciekawostki, zdjęcia.

SPIS WYCIECZEK:

1. ARCHIPELAG LA MADDALENA - tu otrzymacie

także adres parkingu gratis 5 minut pieszo z portu,
pomoże oszczędzić kilka-kilkanaście euro.

2. COŚ DLA ZMĘCZONYCH PLAŻĄ ŁASUCHÓW 
–

CZYLI LOKALNE SMAKOŁYKI, KORKOWE GAJE, NURAGI, PODZIEMNE GROBY
I
AUTENTYCZNE RZYMSKIE TERMY ZA
DARMO A WSZYSTKO W GOCEANO –
PRAWDZIWIE SARDYŃSKIEJ KRAINIE W GŁĘBI
WYSPY…

3. WYCIECZKI Z MONIKĄ Z OLBII - kameralne,
szyte na miare, z polskim przewodnikiem- wielkim
znawcą Sardynii

4. WYCIECZKA NA SZMARAGDOWE
WYBRZEŻE- Porto Cervo, jedna lub obie

plaże, kolacja w Canniggione ), Capi…

5. KORSYKA - CZYLI MAŁY WYPAD DO

FRANCJI – rejs po morzu, bardzo wysokie klify,
piękna plaża i skały o fantastycznych kształtach a
w drodze powrotnej 2 niezwykłe przylądki na
północnym krańcu sardynii.

6. TRENINO VERDE – 
czyli podróż w czasie Zieloną Ciuchcią.

ROZDZIAŁ IV– „NIEBO W GĘBIE” 
– czego koniecznie trzeba spróbować,
gdzie zjeść, gdzie zrobić zakupy spożywcze, co lokalnego ugotować samemu, co
przywieźć do Polski.
KUCHNIA SARDYŃSKA- czyli przegląd typowych tradycyjnych dan i produktów spożywczych.
Należy pamiętać, że tak jak Włochy składają się z wielu regionów, a w każdym spotkamy inne lokalne dania
i przysmaki (i oczywiście inny dialekt, zwyczaje i tradycje), tak i Sardynia, sama będąca bardzo odmienną
prowincją Włoch ( a do tego wyspą, co też wpłynęło na „unikalność” miejscowych specjałów), składa się
również z mniejszych regionów, a każdy ma do zaoferowania coś swojego, lokalnego. Jest jednak kilka
potraw, które spotkacie niemal wszędzie na wyspie. Ogólnie rzecz biorąc, kuchnia sardyńska uważana jest
we Włoszech za bardzo prostą skromną (mówi się nawet o niej „kuchnia biedaków”), ale i bardzo zdrową – z
pewnych ciekawych ogólnoświatowych badań nad długowiecznością ludzi wynika, że część rejonu Nuoro
i Ogliastra w najwyższych sardyńskich górach w centralnej Sardynii to jedno z 5 światowych Blue Zone
miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją najdłużej. Jednym z czynników jest oczywiście jedzenie. Sardyńskie
potrawy są świetnie doprawione aromatycznymi, lokalnymi
ziołami, bardzo często jest to szafran, rozmaryn, mirto,
jałowiec Sardyńskie zioła mają podobny najlepszy smak na
świecie. Poniżej link do fajnego filmu o kuchni sardyńskiej po
angielsku na youtubie:
https://www.youtube.com/watch?v=Nokj66MaZAE#t=112
Tu nasze filmiki po polsku, opowiadające o sardyńskim
jedzeniu, a także o gotowaniu na Sardynii:
CO WARTO ZJEŚĆ NA SARDYNII
GDZIE JEŚĆ NA SARDYNII
NASZE GOTOWANIE NA SARDYNII CZ 1
NASZE GOTOWANIE NA SARDYNII CZ 2
SERY– zdecydowanie coś, czego na Sardynii warto próbować!!! Są przepyszne. Hodowanych na wyspie
owiec jest 3 razy więcej niż jej mieszkańców, dlatego najczęściej spotkacie tu doskonałe sery owcze. pecorino (wym pekorino), niewiele mniej jest kozich – caprino, ich eksport to jedno z głównych źródeł
dochodu wyspy. Jeden z gatunków sera owczego o nazwie Pecorino Sardo uzyskał specjalne
międzynarodowe „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Popularny jest też „ser żółty” – z z mleka
krowiego –vaccino, nazywany często „perette” (wym perette, co oznacza „gruszki” bo wytwarzany jest w
kształcie, który przypomina wielka gruszkę) Na
pewno zobaczycie je wiszące na sznurkach w sklepach
spożywczych i na targach. Kupując tutaj sery możecie
być pewni, że to prawdziwe sery – nie z jakiejś tam
mieszanki z dodatkiem sztucznych zapachów itp… Na
wyspie kupicie też bez problemu typowo
kontynentalne sery włoskie – parmezan, mozzarelle,
gorgonzolę, wszystkie dobrej jakości. Na Sardynii jest
mnóstwo małych, lokalnych wytwórców sera, często
sprzedają je przy drodze. Jeśli zobaczycie napis
VENDITA FORMAGGI, czasem napisany na
zwykłym kartonie i przyczepiony do przydrożnego
drzewa ze strzałka wskazującą dojazd, warto tam zajechać, popróbować, kupić. Zwykle jest tanio i bardzo
miło… Ciekawostką jest naprawdę „przerażająco oryginalny” ser lokalny – CASU MARZU - (wym kazu
marcu) to ser, w którego powstawaniu mają swój udział larwy much (poważnie), oficjalnie jego produkcja
jest zakazana w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że na różnego typu imprezach i sagrach nie można go

spróbować. Ja spróbowałam, a …co tam! Bardzo mocny, specyficzny smak…
Pyszna jest sardyńska ricotta polana miodem – super prosty i pyszny deser. Sardyńskie sery twarde, dłużej
sezonowane, przywiezione do kraju, trzymane w lodówce lub w chłodnym miejscu zawinięte w lnianą lub
płócienną szmatkę trzymają się zdrowo wiele miesięcy.

w tym rozdziale także:
KILKA POPULARNYCH, PODAWANYCH W LOKALACH
DAŃ SARDYŃSKICH:

AGRITURISMO–co to jest , czyli uczta sardyńska na wsi
KILKA AGRITURISMO W TYM REJONIE SARDYNII
POLAK POTRAFI – przepisy kuchni sardyńskiej, włoskiej i
inne pomysły gastronomiczne do wykorzystania podczas
wakacji na Sardynii
TARGI LOKALNE– czyli mercato settimanale, lista targów na
południu Sardynii

BAR 
–
CENTRUM
KULTURALNO-PLOTKARSKO-OPINIOTWÓRCZE WE
WŁOSKIEJ SPOŁECZNOŚCI
Napisy na sklepach, lokalach itp. - słowniczek

ROZDZIAŁ VI – WSIĄŚĆ DO POCIĄGU BYLE JAKIEGO - czyli o środkach
transportu publicznego na Sardynii.
w tym rozdziale znajdziecie:
Przydatne słówka i zwroty związane z komunikacją publiczną, pomogą
dogadać się z kierowcą, spytać o połączenie
JAK SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIE MIĘDZY 2 MIEJSCAMI NA
SARDYNII ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W
AUTOBUSY MIEJSKIE W OLBII – ASPO
POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE Z LOTNISKA W OLBII
W OLBII BEZ AUTA , KILKA KONKRETNYCH INFORMACJI - o dojeździe z centrum olbii w różne
ciekawe miejsca i na plaże

ROWERY W OLBII:
TURYSTYCZNA CIUCHCIA PO OLBII
LINIA AUTOBUSOWA ARST
LINIA AUTOBUSOWA DEPLANO

LINIA AUTOBUSOWA TURMOTRAVEL
AUTOBUSY SUN LINES POŁĄCZENIE KOLEJOWE OLBIA-CAGLIARI

