Voor dat exotische eilandgevoel kunnen we
gewoon in Europa blijven, want Sardinië heeft het
allemaal: parelwitte stranden, een helderblauwe
zee, idyllische plaatsjes en fantastisch eten. O ja,
en die onvervalste Italiaanse flair, natuurlijk!
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Het water is helder en ondiep,
en de zonsondergang is fenomenaal
Het Tahiti van Europa wordt Sardinië ook wel
genoemd. Is dat niet een beetje overdreven? Nee
hoor, want als we met onze melkwitte benen op
het strand van Spiaggia della Pelosa richting zee
lopen, kunnen we onze ogen bijna niet geloven.
Zo fijn is het zand, zo prachtig helder en schoon
is het water hier. Net een eilandje in de Stille
Zuidzee!
Betoverend

We beginnen in het noorden. Vanuit de havenplaats Palau varen dagelijks veerboten naar het La
Maddalena, een natuurgebied dat uit wel zestig
eilandjes bestaat. Bij een grote Italiaan met een snor
en een zonnebril met spiegelglazen huren we een
motorboot. Zonnebrand Factor 50 mee, een goed
gevulde picknickmand met Italiaanse worst, ham,
olijven, brood en een flesje wijn, en daar tuffen we
over de azuurblauwe zee. We zoeken een plekje langs
de kust, pakken een snorkel, werpen stukjes brood
overboord en laten ons in de blauwe diepte zakken.
Van alle kanten komen ze op ons af, vissen met oranje, rode en paarse strepen. Alsof we in een aquarium
zwemmen.
Romantiek uit de riddertijd

We rijden een klein stukje langs de kust omlaag naar
Castelsardo. Wonderschoon. Het kasteel Bellavista is
het belangrijkste bouwwerk van het plaatsje. Tussen
de kastelen mijmeren we over de stoere ridders en
de smachtende jonkvrouwen die hier ooit woonden.
Het uitzicht is magnifiek en het weer is zo helder dat
we in de verte Corsica zien liggen. In het kasteel zit
het museum voor de weefkunst, geen wonder dat de
winkeltjes eromheen gevuld zijn met de prachtigste
kleden, kussens en chique gebloemde stoffen. In
kathedraal Sant’Antonio steken we een kaarsje op en
denken we aan de mensen die ons zo lief zijn.
Verrukkelijk verdwalen

Sardinië behoort tot de zogenoemde blauwe zones,
een van de vijf plaatsen in de wereld waar mensen
langer en gezonder leven dan elders. Wij snappen
wel waarom de Sardijnen gemiddeld negentig of
zelfs honderd jaar worden, in goede gezondheid.
Het heeft alles met de voeding te maken. Maar
wij bevinden ons nu al in zó’n zenstand, dat moet
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toch ook een rol spelen? We koersen nog iets
lager naar Alghero. Smalle straatjes, palazzo’s,
een prachtige baai, een middeleeuwse citadel en
overal waar je kijkt boetiekjes, bars en restaurants.
Vissersbootjes varen af en aan, in de zee spelen
kinderen en de stranden zijn mooi wit, met streelzacht zand. Het water is helder en ondiep en de
zonsondergang is fenomenaal. Heerlijk om hier
door de rommelige straatjes en steegjes te lopen
en er ook te verdwalen. Een leukere plek om de
weg kwijt te raken is er niet. Restaurant The Kings
is een geliefde plek aan het strand. Hier moeten
we zijn voor traditionele Sardijnse gerechten en de
culinaire specialiteiten van het eiland: geroosterd
vlees, kreeft en natuurlijk sardientjes en geroosterde langoest, geserveerd met olijfolie, citroen en
peterselie. Verrukkelijk!
De goudkust

Hoe anders is het oostwaarts, aan de beroemde
Costa Smeralda, een populaire vakantiebestemming voor de internationale jetset. Porto Cervo
is de bekendste plaats hier, met chique winkels
en veel nachtclubs. Er valt hier zo veel te gluren.
Dikke jachten van enorme afmetingen, met
bemanning in crispy witte uniformen, vrouwen
die in gala-waardige outfits voorbij paraderen.
We trekken een dagje uit voor een bezoek aan
dit oord met grande allure en vergapen ons aan
werkelijk alles. Onderweg naar het zuiden zien
we het landschap veranderen. Het wordt leger,
zanderiger, minder toeristisch. We passeren
graanvelden, boom- en wijngaarden. In het oosten rijzen bergen op, afgewisseld door kliffen en
verlaten strandjes. Tussendoor blijft het diepe
blauw van de zee glinsteren. We stappen uit bij
Su Nuraxi, een fort uit 1500 voor Christus, dat
pas ontdekt werd in de jaren vijftig.
Tijd voor een heerlijke lunch en het betere shopwerk, dus koersen we naar Cagliari, de hoofdstad van Sardinië. Cagliari is vrij modern, het is
een universiteitsstad en heeft prachtige musea.
Maar het allermooiste is toch Il Castello, het
oudste deel van de stad. Hier gaan we shoppen.
We kopen een hagelwit handgemaakt kanten
tafelkleed, in de hoop dat Italiaanse dolce vitagevoel nog lang vast te kunnen houden...
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Heerlijk om
te verdwalen
in de wirwar van
straatjes en
steegjes
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Het uitzicht is
magnifiek. In de
verte zien we
Corsica liggen
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Helder zeewater, ongerepte natuur, een
heerlijke keuken en eeuwenoude bezienswaardigheden. Sardinië is een Italiaans paradijs. Samen met Corendon stelde Libelle
voor u een 8-daags arrangement samen.
Verblijf in het all inclusive
Castelsardo Resort
Village****, gelegen aan een
idyllische baai met uitzicht
over zee in een volledig
gerenoveerde standaardkamer (1-3 personen).
Tegen een meerprijs is een
standaardkamer met
zeezicht (1-3 personen) of
een duo-kamer (4 personen) te boeken.
Inclusief:
• Retourvlucht naar
Alghero met Corendon
• Transfers van luchthaven
naar hotel en v.v.
• 7x overnachting in
4-sterren Castelsardo
Resort Village
• Verblijf in een standaardkamer o.b.v. all inclusive.
Speciaal voor Libellelezeressen: een gratis fles
wijn op de kamer bij
aankomst
• Gratis excursie naar
Alghero (halve dag)
• Vliegen vanaf Maastricht
Aachen Airport, betekent

gratis parkeren naast
de luchthaven!
Exclusief:
• Administratiekosten
€ 25, - (per boeking)
• Calamiteitenfonds
€ 2,50 (per boeking)
• Evt. vlucht- of
datumtoeslagen.
Meer info en boeken
Deze lezersaanbieding is
te boeken vanaf
€ 349,- p.p.* (vertrek t/m
oktober 2018). Kijk voor alle
voorwaarden en prijzen op
libelle.nl/sardinie of bel
023-751 06 06 o.v.v. Libelle
Lezersaanbieding. De
lezersaanbieding is geldig
t/m 30 april 2018.
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* Prijzen op basis van
beschikbaarheid en onder
voorbehoud van wijzigingen.
Op deze aanbieding zijn de
ANVR-, SGR- & Corendonvoorwaarden van toepassing. Druk- en zetfouten
voorbehouden.
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