ALGHERO I SARDYNIA PÓŁNOCNO ZACHODNIA
Kilka słów na początek – przewodnik napisałam dla wszystkich planujących pobyt
w północno-zachodnim rejonie Sardynii oraz osób planujących objazdówkę po wyspie,
chcących odwiedzić także rejon Alghero. Najbliższe okolice Alghero, na północ i na
południe z miasta opisuję dokładnie, plaża po plaży, poprzez miasteczka, porty
turystyczne, punkty widokowe i wszystko, co warto w tym rejonie odkryć i przeżyć.
Zaznaczyłam ten fragment wybrzeża na żółto na mapce obok. Jednak w rozdziale z dokładnymi
scenariuszami całodniowych wycieczek – objazdówek po okolicy, docieram do różnych miejsc sporo
oddalonych od przedstawionego na mapie odcinka, zarówno wzdłuż
wybrzeża jak i w głąb lądu – Castelsardo, Archipelag La Maddalena,
półwysep Sinis, ciekawe miejsca w głębi lądu np. dzikie termy w Benetutti
czy wodospad Sos Molinos... Staram się podawać maksymalnie konkretne i
rzeczowe informacje, linki do firm i osób oferujących usługi turystyczne,
do rozkładów jazdy autobusów, kontakty, współrzedne GPS i wskazówki
dojazdu. W przewodniku opisuję miejsca, które odwiedziłam osobiście lub
zebrałam informacje od osób, które to zrobiły, a także od miejscowych,
mieszkających tam na stałe. Będzie mi miło dostać od Was relację z
wakacji z moimi przewodnikami. Zachęcam do użycia Google Earth oraz
Google Maps- wstukacie nazwę miejsca (dodajcie” sardinia”), włączycie
wersję satelitarną i zobaczycie bardzo dokładny obraz terenu z wszystkimi
szczegółami, drogami terenowymi a przede wszystkim ze zdjęciami miejsc,
plaż, rond, rozwidleń dróg itp…super jest funkcja „żółtego chłopka”,
którym możecie chodzić ulicami i oglądać okolicę. Polecam poczytać
sobie przy planowaniu pobytu relacje polskich rodzin z pobytów na
Sardynii - http://wakacje-sardynia.blogspot.com/p/morskie-opowiesci-relacje-rodakow.html Na tym
samym blogu w kolejnych zakładkach znajdziecie wiele informacji o innych rejonach wyspy. Wiele
ciekawostek i inspiracji jest na moim fanpage na fb – Alicja na Sardynii.
Mimo, że Alghero to niezły rejon na pobyt bez auta, dzięki sprawnej komunikacji lokalnej, gorąco
namawiam do przyjechania własnym autem lub wypożyczenia auta choć na część pobytu – zobaczycie
o wiele więcej, będziecie niezależni czasowo, będziecie mieli możliwość odwiedzenia pięknych miejsc,
gdzie niestety autobus nie dojeżdża. Co ważne, jeśli Wasz pobyt przypada na lipiec lub sierpień, tylko autem
dojedziecie na mniej zatłoczone lub całkiem dzikie, puste plaże.
Jeśli macie ochotę przyjechać swoim autem, tu nasz film na kanale YouTube o takiej podróży https://www.youtube.com/watch?v=h0tCjX20rIQ&t=6s
Na końcu przewodnika praktyczne rad dla osób spędzających wakacje na Sardynii, pomocne zwroty z
polska wymową. W rozdziale o środkach komunikacji publicznej podaje bardzo przydatne linki do stron
pomagające rozpracować poruszanie się po Sardynii bez auta, podaję sposoby dojazdu do nadmorskich
miasteczek na wschodzie wyspy z Cagliari oraz z Olbii.
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, 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 po przeciwnej
stronie południowego wybrzeża, kiedy zwiedzić Cagliari, kiedy popłynąć w rejs po morzu czy może wynająć
motorówkę, lub zamówić wycieczkę u miejscowej Polki…Warto zaplanować sardyńską ucztę w
agriturismo, w tym pomoże Wam rozdział kulinarny, są tam konkretne namiary na takie miejsca.

PLAN POBYTU W PIGUŁCE
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
- połażenie 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
- sardyńskiej uczty na wsi,
- jednej dalszej wycieczki w inny rejon Sardynii , np w rejon Olbii na
północnym wschodzie, wiele osób jedzie tam z Alghero by popłynąć w rejs po archipelagu, dlatego także tu
go opisałam.. To oczywiście realne tylko autem.
- choć raz ugotować sobie samemu coś lokalnego po zrobieniu zakupów na lokalnym targu w przewodniku
są przepisy sardyńskiej kuchni po polsku i informacje o lokalnych targach, na południu Sardynii możecie
wziąć udział w warsztatach kulinarnych w sardyńskim domu, info w rozdziale o wycieczkach.
- jeśli się uda zgrać termin, udziału w jakiejś lokalnej feście
- ewentualnie jeszcze coś co konkretnie Was interesuje, wiąże się z waszym hobby czy marzeniem - lekcja
windsurfingu, wizyta w winiarni, warsztaty kulinarne u Sardyńczyków, nurkowanie ze sprzętem...
JEŚLI WASZ POBYT PRZYPADA NA II POŁOWĘ LIPCA I SIERPIEŃ, POSTARAJCIE SIĘ
WYNAJĄĆ AUTO, NA ZDJĘCIU PLAŻA LE BOMBARDE W SIERPNIU... AUTEM
POJEDZIECIE SOBIE NA MNIEJ ZNANE, MNIEJ DOSTĘPNE, MNIEJ ZATŁOCZONE PLAŻE...
RADA PRAKTYCZNA – przewodnik jest dość obszerny, najlepiej
byłoby wydrukować go całego, nigdy nie wiadomo, co się na miejscu
przyda, można po druku spiąć kartki zszywaczem, lub włożyć kolejne
strony do koszulek foliowych czy do segregatora. Ewentualnie mieć go
przy sobie na tablecie, laptopie… Jeśli wiecie, że cały czas będziecie
mieć do dyspozycji auto, nie musicie drukować rozdziału o środkach
transportu publicznego. Koniecznie zajrzyjcie do rozdziały
PRAKTYCZNE RADY – wszystkie bardzo pomocne na Sardynii!
INTERNET NA MIEJSCU, NAWIGACJA SAMOCHODOWA - w
przewodniku jest mnóstwo linków i świetnie się go czyta na ekranie laptopa, tabletu ale i komórki. Mając
internet z danych komórkowych w abonamencie ( a po ostatnich zmianach u naszych operatorów, mamy ich
naprawdę dużo) możecie nawigować z komórki, ale moim zdaniem lepiej sprawdza się zabrana z kraju
własna nawigacja samochodowa, taka, w którą możecie wstukiwać współrzędne GPS. Planując w domu
pobyt, wstukujecie sobie w nią wszystkie miejsca, które w tym przewodniku Was zainteresowały, i potem na
miejscu przejazdy nie są stresem. Jeśli potrzebujecie dużo internetu, polecam kupienie karty startowej
lokalnego operatora, np. „Tre” lub „Wind” lub Telecom. Ich biura są w centrum Alghero, a najlepiej udać się
do dużego centrum handlowego Auchan w Sassari ( z Alghero 30 minut autem, jest tam ciekawe Stare
Miasto, można to połączyć), Centrum jest przy ul Viale Porto Torres w Sassari, Sassari to miasto o wiele
większe od Alghero.
W Alghero np. biuro jednego z operatorów – Wind, jest przy ul. Cagliari nr
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TURYSTYCZNE, CENTRA SPORTÓW WODNYCH NA PÓŁNOC I NA
POŁUDNIE Z ALGHERO
Opisy 25 plaż na północ i na południe od głównej plaży miejskiej w Alghero, opisy dojazdów, centrów
sportów wodnych na plażach, opisy dojazdu na część plaż autobusami, autem, info o parkingach. Opisy
innych plaż dalej z Alghero są także w rozdziałach ze scenariuszami wycieczek całodniowych.
Plaża po włosku to „spiaggia” – wymowa „spiadżdżia”, ale często używają też tutaj słowa „cala” wymowa
kala – oznacza plażę-zatoczkę. 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”.
Tutaj opisałam 23 plaże, kilka innych jest opisanych w rozdziale o wycieczkach całodniowych – to plaże
położone dalej z Alghero.
Zanim przejdę do opisu plaż w rejonie Alghero, bardzo przydatna informacja o plażowym autobusie:
BEACH BUS - OD 1 MAJA DO 15 PAŹDZIERNIKA ( ale część kursów tylko od 15 czerwca do 15
września! Zaznaczono to w tabelce z rozkładem jazdy, którą podaję na następnej stronie ) jeździ po Alghero

i okolicy „plażowy autobus”, ma połączenia w godz. od 8 rano do północy, bilety można kupować przez
Internet, u kierowcy i w kioskach, barach. Jest 7-11 kursów dziennie, niektóre tylko na fragmentach tras.
Linki do rozkładów jazdy można sobie wydrukować i zabrać ze sobą.
Na tej stronie możecie kupić bilety on-line, ceny z sezonu 2019: http://www.cattognobus.it/algherobeach/
1 kurs – 3 euro, 1 dniowy 6 euro, 4 dniowy 18 euro, 7 dniowy 30 euro

1. OD GŁÓWNEJ PLAŻY ALGHERO NA PÓŁNOC DO PORTO FERRO
UWAGA – DO WIELU Z PLAŻ PONIŻEJ DOJEŻDŻA BEACH BUS – PLAŻOWY AUTOBUS opisany
powyżej na początku tego rozdziału, przy tych plażach są literki BB. Przy większości plaż podaję link do
położenia plażyna stronie Spiaggie Sarde – sardyńskie plaże, o której piszę na początku tego rozdziału.
PLAŻA LIDO DI SAN GIOVANNI - BB–nazywana
także Lido di Alghero, główna miejska plaża Alghero,
piaszczysta i długa na 3 km, zaczyna się zaraz za portem
jachtowym, który niemal przylega do Starego Miasta i
jego wysokich murów obronnych, świetna dla osób,
które spędzają wakacje w mieście bez samochodu.
Wzdłuż plaży tej i następnej , będącej jej
przedłużeniem, biegnie ulica i deptak spacerowy Via
Lido, przy niej bary, lodziarnie, restauracje, sklepy i
często rozmieszczone przystanki autobusowe. To fajna
trasa na jeżdżenie rowerem. Położenie plaży JAK Z PARKINGAMI W TEJ OKOLICY? – na początku plaży Lido di Alghero, od strony Starego
Miasta, koło portu turystycznego jest duży bezpłatny parking – Piazzale della Pace. Znajduje się
naprzeciw portu, po drugiej stronie ulicy Giuseppe Garibaldi. Natomiast zaraz przy porcie ciągnie się długi

parking, także darmowy. Jadąc dalej wzdłuż głównej miejskiej plaży na północ można próbować zjeżdżać w
boczne uliczki i tam szukać miejsca do parkowania, pamiętając, że :
- LINIE BIAŁE NA ASFALCIE
- LINIE ŻÓŁTE NA ASFALCIE
- LINIE NIEBIESKIE NA ASFALCIE

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

Na Stare miasto w ogóle nie można wjeżdżać autem, jest to tzw. strefa ZTL, jak we wszystkich
włoskich zabytkowych miastach.
SPIAGGIA MARIA PIA – BB, na północ z centrum
miasta, zaraz za główna miejską długą plażą Lido di
Alghero, również ta jest długa, piaszczysta, ale otoczona
śródziemnomorską makią i lasem sosnowym, piasek drobny,
miękki i biały a woda krystaliczna i szmaragdowa, na plaży
centrum sportów wodnych, bar i pizzeria, na tyłach duże
parkingi , dojeżdżają to autobusy miejskie, min. linia
miejska AF – to linia ARST (opis w rozdziale o
komunikacji publicznej) łącząca centrum miasta z północną
dzielnicą Alghero, trasa wiedzie wzdłuż plaży i dojeżdża do
portu turystycznego Marona di Fertilia na drugim północnym końcu tych 2 długich miejskich plaż – Lido di
Alghero i Maria Pia.
Te 2 plaże jedna za drugą tworzą długi na ponad 5 km pas plaży ciągnący się na północ od starego miasta
Alghero i głównego portu do portu turystycznego Fertilia i dzielnicy o tej samej nazwie. Mniej więcej w
jego połowie mieści się punkt pomocy medycznej– Guardia Medica di Alghero, adres - Viale I Maggio 2.
Jak dojechać na plaże Maria Pia – po pierwsze dojdziecie tutajpieszoze Starego Miasta i z centrum
Alghero to ok. 3,5 – 4 km, 40-50 minut spaceru wzdłuż morza fajnym deptakiem pełnym knajpek, lodziarni
itp..., po drugie autobusy– linia miejska AF oraz AP, ta pierwsza AM trasę bliżej morza, wzdłuż plaży
Lido di Alghero, ta druga biegnie trochę głębiej w ląd…oba jadą ok. 20-25 minut z centrum Alghero ze stacji
przy ul. Cagliari. Linia AF ma wiele przystanków wzdłuż plaży Lido di Alghero i potem wzdłuż Maria Pia.
Dojedziecie tutaj także autobusem linii ALFA – to linia łącząca lotnisko z miastem, więcej szczegółów w
rozdziale o komunikacji publicznej. Autem na tę plażęod strony Alghero dojedziecie z centrum miasta np.
z głównego parkingu darmowego przy porcie w ok. 8-10 minut kierując się na północ ulicą Viale Europa i
skręcić po ok.3 minutach w lewo w ulicę via Liguria, następnie w prawo w zaczynająca się tutaj ulicę Viale
1 Maggio. Parking – kilka parkingów, część na pewno gratis, jest na początku ulicy Viale I Maggio ( czyli
1 Maja), pierwszy zaraz przy niej, i inne jeśli zjedziecie w prawo w stronę morza. Z tego pierwszego
parkingu jest ok. 170 m. do plaży. Współrzędne GPS miejsca, gdzie na poboczu ludzie parkują gratis pod
palmami, nic mi nie wiadomo, żeby był tam zakaz postoju - 40°35'17.3"N 8°18'20.1"E
Jeśli chcecie jeszcze trochę oddalić się od miasta, jedźcie dalej na północ ulicą Viale 1 Maggio, po obu
stronach ulicy są małe miejsca parkingowe.
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH na via Lido– działają od 15 lat, wynajmiecie tu kajak, sprzęt do
windsurfing, lekcje z instruktorem, SUP’y, kajak 2 osobowy na godzinę 15 euro, na cały dzień 45 euro, mają
tam tabelkę z cenami, strona także po angielsku: http://www.oceantribe.it/
SPIAGGIA DI FERTILIA–BB,plaża u północnego krańca centrum Alghero, właściwie dalszy odcinek
wcześniej Maria Pia, w dzielnicy Fertilia, jadąc lub idąc tutaj od strony Alghero tuz za północnym krańcem
długiej plaży Lido di Alghero spotkacie po prawej stronie długi staw Stagno di Calich.Plaża długa,
piaszczysta, piasek jasny i miękki, dno płytkie a woda zielono szmaragdowa, krystaliczna. Na tyłach plaży w
pobliżu zaczyna się zalesiony teren zwany Borgo di Arenosu,wybrzeże jest dalej na północ na pewnym
odcinku skaliste, ale ma małe piaszczysta zatoczki. Na plaży bary, wypożyczalnia leżaków i parasoli,
centrum nurkowe - http://www.sardadivers.com/

Na północnym krańcu plaży kanał portowy i port turystyczny Marina di Fertilia http://www.marinadifertilia.it/
Jak dojechać na plaże Fertilia – autobusem - patrz wyżej na opis
dojazdu na plaże Maria Pia, dwa z wymienionych tam autobusów – AF
oraz ALFA jeżdżą tutaj,autem z centrum Alghero - . z głównego
parkingu darmowego przy porcie w ok. 10-12 (to ok. 6 km.) minut
kierując się na północ drogą SS 127 bis zaraz za portem mając morze po
lewej stronie, droga zaraz przy miejskiej plaży, ale tylko kawałek wzdłuż
plaży, zaraz ta droga SS127bis zjeżdża w prawo w via Giuseppe
Garibaldi i oddala się od morza, w głąb miasta, potem na rondzie zjazd w
via Giovanni Minzoni, następnie 2 ronda za każdym razem trzeci zjazd,
teraz jedziemy wzdłuż długiego stawu Stagno di Calich ( jest na nim ładny średniowieczny most) na
następnym rondzie pierwszy zjazd i już po lewej stronie widać plażę Fertilia, przy plaży nie ma zbyt wiele
miejsc do parkowania.
SPLASH AQUAPARK –
http://www.splashaquapark.it/ przy plaży Fertilia
działa w sezonie mały park rozrywki – dmuchańce,
zjeżdżalnie itp., wszystko pływa na morzu blisko
brzegu połączone ze sobą, działa od 10.30 do 19.30,
ceny z sezonu 2019 – 12 euro 2 godziny, niezależnie
od wieku, 15 euro za 4 godziny, 20 euro cały dzień. Adres – Viale I Maggio, ale nie ma numeru ( jak to
często bywa we Włoszech...) ale jest przy małej uliczce Via del Grecale odchodzącej od Viale I Maggio w
głąb lądu, współrzędne tego miejsca - 40°35'32.3"N 8°17'52.0"E, poprowadzi Was tu także Google Maps
gdy wstukacie nazwę parku i dodacie Fertilia.
SPIAGGIA DI PUNTA NEGRA– BB , jasny drobny piasek,
piaszczyste dno a kilkoma głazami, skałkami,plaża zamknięta
skałami, otoczona naturą, woda krystaliczna i
szmaragdowo-turkusowa, część plaży należy do stojącego przy
plaży hotelu. Jak dojechać -Plaża leży w dzielnicy Alghero o
nazwie Arenosu, na trasie drogi 127 bis z Alghero w kierunku
Porto Conte, jadąc od strony Alghero będzie najpierw rondo z
barem CHIOSCO BAR IL BIVIO, z ronda prostu, drugi zjazd
nadal drogą 127 bis i następna ulica w lewo to via Mario Ascione
- zjeżdżacie nią w stronę plaży, na końcu duży parking. Jest tu miejsce postojowe także dla kamperów. Na
plaży i w pobliżu bary, lokale gastronomiczne, wypożyczalnia leżaków itp.
SPIAGGIA DELLE BOMBARDE -jedna z najsłynniejszych
plaż na terenie miasta Alghero, często odwiedzana przez
młodzież , wśród plażowiczów zdarzają się tutaj słynne
osobistości. Woda bardzo krystaliczna i błękitno-szmaragdowa i
jaśniutki drobny piasek. Można na niej uprawiać windsurfing,
snorkeling, świetna także dla rodzin z małymi dziećmi,w
sezonie dość zatłoczona. Znajduje się na północ od centrum
miasta, jeszcze za dzielnicą Fertilia, dojeżdżają tu autobusy
miejskie i BEACH BUS. l
CALA DEI PINI – między plażą Le Bombarde a plażą Lazaretto
jest dziki fragment wybrzeża, kilka skalisto-piaszczystych zatoczek,
największa z nich ma nazwę Cala dei Pini, żadnych budynków w pobliżu,
żadnych barów i wypożyczalni sprzętu, myślę że w szczycie sezonu jest

sobie rano zajmiecie jedną z tych mini zatoczek, to macie szansę na fajne plażowanie bez tłumów,
ewentualnie weźcie coś grubszego do leżenia na skałach.
Współrzędne placyku niemal przy plaży
do zaparkowania - 40°35'04.7"N 8°15'03.7"E, dojazd drogą strada vicinale del lazzaretto z alghero na półn
zachód i zjazd z drogi tutaj w stronę morza, czyli jadąc z Alghero w lewo - 40°35'06.4"N 8°15'04.5"E

RESZTA W PRZEWODNIKU
W TYM ROZDZIALE TAKŻE:

PROPOZYCJA SPACERU PO STARYM MIEŚCIE
GDZIE ZJEŚĆ W ALGHERO I OKOLICY
WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW I SKUTERÓW W ALGHERO
PARKI ROZRYWEK
DYSKOTEKI, KLUBY NOCNE
PARKINGI W MIEŚCIE

FRAGMENTY ROZDZIAŁUIII
– „AHOJ PRZYGODO”, czyli rejsy po morzu w Alghero i okolicach.
Z rejsami jest tak – zwykle w każdym porcie czeka kilka możliwości na turystów – najtańsze rejsy
większym 
stateczkiem wycieczkowym40-50 osobowym – ceny od 40-50 euro za osobę, często
obiadem w cenie, droższe żaglowcemzwykle 10-20 osobowym ceny od 60-100 euro za osobę,
często w cenie obiad, rejsy motorówką ze skiperemtu największa rozbieżność cen bo zależy ile
osób wejdzie do motorówki, tu największa możliwość ustalenia trasy bardziej indywidualnie, ceny
motorówką od ok. 35 euro za osobę, bez obiadu 4 godzinne. Często, ale nie zawsze są zniżki dla
dzieci, zwykle dzieci do lat 3 płyną gratis, dzieci do lat 10-12 płyną za ok. 50% ceny. Zawsze radzę
polskim rodzinom, by na początku pobytu przeszli się do
najbliższego portu, mariny i zapoznali z oferta, zwykle wiszą
plakaty z napisem GITA IN BARCA – to znaczy „wycieczka
łodzią”, są ceny, zdjęcie stateczku, nazwa, mapka trasy, można go
potem rano znaleźć na nabrzeżu, podejść, upewnić się co do ceny
itp...czasem pracownicy stateczków zaczepiają turystów, rozdają
ulotki o rejsach, często takie ulotki leżą w barach, kawiarniach,
punktach info turystycznej... mając taka ulotkę w ręce lub dane z

Google Maps można próbować wysłać wiadomość po ang na Whatsapp na numer podany w ulotce
czy na stronie int i spytać czy w danym czasie zabiorą was w rejs, podać liczbę osób.

W TYM ROZDZIALE:
REJSY Z PORTU GŁÓWNEGO W ALGHERO
REJSY DO GROTY NEPTUNA
REJSY ŻAGLOWCEM
REJSY Z DELFINAMI WYNAJEM MOTORÓWKI Z PORTU W ALGHERO
REJSY Z POŁOWEM RYB
REJSY Z PORTU FERTILIA
REJSY NA WYSPĘ ASINARA
WYNAJĘCIE KAJAKA W OKOLICY ALGHERO
ARCHIPELAG LA MADDALENA

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-zachodniej
Sardynii i nie tylko. 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, natomiast wracając, późnym
wieczorem 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. Ten rozdział tylko dla osób dysponującym autem! Choć oczywiście, jeśli np. do Bosy z pierwszej
wycieczki dojedziecie autobusem ( info w rozdziale o komunikacji publicznej) to opis miasteczka też wam
się przyda i podobnie możecie część informacji z tego rozdziału wykorzystać, także nie mając auta.
Uwaga – opisy dojazdów ze startem z Alghero, jeśli mieszkacie
gdzieś indziej, zmodyfikujcie trasę…
w opisie każdej wycieczki trasa, mapka, przystanki, czasy
przejazdów między punktami, adresy lub współrzedne GPS
kolejnych punktów, opisy odwiedzanych miejsc, ciekawostki,
zdjęcia

SPIS SAMODZIELNYCH WYCIECZEK:
WYCIECZKA CAŁODNIOWA NA POŁUDNIE Z
ALGHERO – K
 OLOROWE MIASTECZKO BOSA,
PÓŁWYSEP SINIS I WODOSPAD SOS, czyli
oszałamiające krajobrazy krętego wybrzeża, rybackie
klimaty, kwarcowa plaża, flamingi, antyczne wykopaliska
i wspaniały górski wodospad.
WYCIECZKA CAŁODNIOWA NA PÓŁNOC Z ALGHERO – CAPO CACCIA, GROTA
NEPTUNA, STINTINO, CASTELSARDO I POWRÓT W GŁĘBI WYSPY- klify, jaskinie,
„karaibskie” plaże, rybackie miasteczko, skalny słoń i pasiasty kościół Łaciatej krowy...
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…
WYCIECZKI Z POLSKIM PRZEWODNIKIEM
TRENINO VERDE – czyli podróż w czasie Zieloną
Ciuchcią.

ROZDZIAŁ V - 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, ale zwykle zbierają się na nich ludzie,
te religijne, czyli zwykle (choć to różnie bywa…) „Festy”
związane są z procesja (czasem bardzo ciekawą kulturowo –

tradycyjne stroje, ustrojone wozy czy łodzie itp…) procesja z figurą
świętego czy madonny itp… 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…
Na tych stronach są informacje o lokalnych świętach na Sardynii… RESZTA W PRZEWODNIKU

LISTA NIEKTÓRYCH FEST I SAGR W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ SARDYNII, miesiącami
chronologicznie:
KWIECIEŃ - Wielkanoc jest dla Sardyńczyków bardzo ważna, w wielu miastach i miasteczkach toczą się
wtedy bardzo ciekawe wydarzenia, inscenizacje scen z Nowego Testamentu, procesje, bardzo często
stylistyka i tematyka to mieszanka dawniejszych wierzeń i rytuałów
z późniejszym chrześcijaństwem. Dużo w nich magii, myślenia
rytualnego, związku z przyrodą i siłami natury. Dużo przebieranek i
naprawdę dobrej zabawy...I oczywiście pysznego jedzenia.
WIELKANOC W CASTELSARDO -Jeśli Wasz urlop na Sardynii
przypadł na Święta Wielkanocne, koniecznie pojedźcie do
Castelsardo, w miasteczku obchodzone jest wtedy wielkie i znane
święto religijne o hiszpańskich korzeniach Lunissanti. Prze
Castelsardo przez miasteczko sunie pochód tajemniczych, odzianych
na biało, zakapturzonych postaci nucących stare pieśni, a wieczorem ulice rozświetlają płonące pochodnie.
Ciekawe wydarzenia toczą się w tym miasteczku przez cały Wielki Tydzień, odbywają się wtedy także
koncerty i degustacje.
SETTIMANA SANTA W SASSARI –czyliWielki Tydzień w Sassari, tutaj podobnie, duże, huczne
obchody, dużo ludzi, procesje w kostiumach, muzyka.
MAJ
FESTA PATRONALE DI NOSTRA SIGNORA DI TALIA W OLMEDO– Święto patronki miasteczka
Olmedo, z Alghero to tylko 14 km, zwykle 1 maja,bardzo duża i znana festa, w czasie święta odbywa się
wielka procesja z figurą patronki , zjeżdżają na nią wierni z okolicy i uruchamiane są z Alghero specjalnie
dodatkowe pociągi ! Wieczorem są koncerty i tańce.
FESTA DI NOSTRA SIGNORA DEL REGNO – ciekawe święto religijno - folklorystyczne w Ardara –
miasteczko w głębi lądu 67 km z Alghero, zawsze w drugą niedzielę maja i potem w poniedziałek i
wtorek,uroczysta msza, procesja, najciekawsze punkty programu są w poniedziałek i wtorek wieczorem –
koncerty i tańce.
CZERWIEC
FIERA DELLE CILIEGIE A BONNANARO – Święto Czereśni w Bonnanaro, to 65 km z Alghero, w
pierwszy weekend czerwca,degustacje czereśni różnych gatunków i produktów – marmolady, konfitury,
nalewki, słodycze, przy tym koncerty, występy folklorystyczne i tańce sardyńskie.

RAJD SAMOCHODOWY RALLY D’ITALIA – w ubiegłych
latach był czasem w maju a czasem w czerwcu, w 2017 miał
termin 8-11 czerwiec i gospodarzem rejsu była Olbia. Rajd to
bardzo znana i ceniona na całym świecie impreza, w większość
odbywa się na drogach szutrowych, kolejne odcinki rajdu są
rozrzucone zwykle po całej Sardynii, ale najwięcej w tym właśnie
rejonie, np. trasa Alghero-Scala Piscada. W latach 2013, 2014 i
2015 triumfował w nim kierowca VW Sébastien Ogier, a w
zeszłym roku sporą niespodziankę zrobił kibicom Hayden Paddon.
NUL-VI A GUSTO DA NULVI –w pierwszy weekend czerwcaimpreza eko gastronomiczna w Nulvi –
75 km z Alghero, odbywa się na Starym Mieście w miasteczku, degustacje wina i piwa wytwarzanego przez
lokalnych wytwórców, pieczywa lokalnego i serów. Są organizowane wycieczki po okolicy, także po
miejscach związanych z produkcja eko żywności.
RESZTA IMPREZ W PRZEWODNIKU

=========================================================================

ROZDZIAŁ VI – „NIEBO W GĘBIE” – 
czego koniecznie trzeba spróbować,
gdzie zjeść, gdzie zrobić zapasy spożywcze, co lokalnego ugotować samemu, co
przywieźć do Polski.
Wszyscy znawcy tematu zgodnie twierdzą, że w Alghero trzeba spróbować Aragosta alla Catalana czyli
langusty po katalońsku, to danie podaje tutaj większość lokali gastronomicznych. Oczywiście jak na
nadmorskie miasto przystało, w Alghero zjecie przede
wszystkim dania rybne i z owoców morza. Wśród najczęściej
polecanych restauracji wymienia się Ristorante La Lepanto
w centrum miasta oraz lokal trattroia Da Giuseppe. Alghero
pełne jest restauracji i lokali gastronomicznych, czasem warto
znaleźć jakiś malutki lokal przy małej bocznej uliczce, gdzie
„ na oko” siedzą miejscowi – tam może być najsmaczniej i
korzystnie dla naszego portfela...;)
KUCHNIA SARDYŃSKA -czyli przegląd typowych tradycyjnych dań 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 region Nuoro w
centralnej Sardynii to jedno z 4 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, mirt, jałowiec…Sardyńskie zioła mają podobny najlepszy smak na
świecie…

Tutaj 4 nasze filmy o sardyńskim jedzeniu po polsku
:
CO WARTO ZJEŚĆ NA SARDYNII
GDZIE JEŚĆ NA SARDYNII
NASZE GOTOWANIE NA SARDYNII CZ 1
NASZE GOTOWANIE NA SARDYNII CZ 2
Oczywiście jednym z najlepszych sposobów popróbowania prawdziwej, lokalnej sardyńskiej kuchni jest
udział w jednej z licznych fest lub sagr – festy i sagryopisałam w rozdziale II tak zatytułowanym.
Koniecznie postarajcie się na jaki lokalny, tradycyjny festyn wybrać!!!

1. 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 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 po kilka 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, ze 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 lniana lub
płócienna szmatkę trzymają się zdrowo wiele miesięcy.
RESZTA W PRZEWODNIKU

W TYM ROZDZIALE TAKŻE:
KILKA POPULARNYCH, PODAWANYCH W
LOKALACH ,DAŃ SARDYŃSKICH:

AGRITURISMO, czyli uczta sardyńska.
POLAK POTRAFI – przepisy kuchni sardyńskiej, włoskiej i inne pomysły gastronomiczne do
wykorzystania podczas wakacji na Sardynii
TARGI LOKALNE – czyli mercato settimanale, TARGI W aLGHERO I OKOLICY
BAR – CENTRUM KULTURALNO-PLOTKARSKO-OPINIOTWÓRCZE WE WŁOSKIEJ
SPOŁECZNOŚCI
Napisy na sklepach, lokalach itp. - SŁOWNICZEK
================================================================

ROZDZIAŁ VIII – WSIĄŚĆ DO POCIĄGU BYLE JAKIEGO
…
-
czyli o środkach transportu publicznego na Sardynii.
W TYM ROZDZIALE ZNAJDZIECIE:
Przydatne słówka i zwroty związane z komunikacją publiczną
JAK SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIE MIĘDZY DWOMA MIEJSCAMI NA SARDYNII ŚRODKAMI
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W INTERNECIE
Z LOTNISKA DO MIASTA I Z POWROTEM
JAK USTALIĆ, GDZIE WYSIĄŚĆ NAJBLIŻEJ MIESZKANIA, JEŚLI MIESZKACIE
W ALGHERO:

BEACH BUS – PLAŻOWY AUTOBUS W ALGHERO
LINIA AUTOBUSOWA ARST
LINIA ZE STACJI KOLEJOWEJ ALGHERO POD STARE
MIASTO
LINIA Z LOTNISKA W ALGHERO DO SASSARI
LINIA Z ALGHERO Z MIASTA DO SASSARI
LINIA Z ALGHERO NA CAPO CACCIA
LINIA Z ALGHERO DO BOSA

DOJAZD Z ALGHERO DO CASTELSARDO:
DOJAZD POD SŁYNNĄ PLAŻE LA PELOSA W STINTINO
PRZEWOŹNIK AUTOKAROWY SARDABUS
LINIA AUTOBUSOWA TURMOTRAVEL
Z ALGHERO DO CAGLIARI – JAK DOJECHAĆ BEZ AUTA?
Z ALGHERO DO OLBII – JAK DOJECHAĆ BEZ AUTA?
AUTOBUSY SUN LINES
ZIELONA CIUCHCIA – IL TRENINO VERDE

