Resa till Sardinien med Västerträffen 27 september – till 4 oktober 2016
Dag 1. Redan kl 4.15 samlades vårt gäng på 48 personer. Bussen och alla resenärer kom i tid för första
etappen – Landvetter flygplats. Planet avgick enligt tidtabell och vi landade efter ca en timma på Berlins
flygplats. Här hade vi en lååång väntan till nästa plan. Den flygplatsen är inget lustigt ställe precis .

Slutligen skymtade vi vårt slutmål – Sardinien. Från
luften såg ön ut som en enda grön oas.

Vår reseguide Eva Seidel och chauffören Bruno fraktade oss genom staden Olbia och vidare till hotell
Colona Golf – en anläggning som låg invid Medelhavet. Gissa om de flesta genast kastade sig i böljorna.

Det var visserligen mycket långgrunt med gick man
en stund räckte vattet ända upp till knäna. Vädret var som en härlig sommardag.Det fanns också en pool,
som någon också provade. Middagen inleddes med en välkomstdrink ute vid poolen. Därefter åt vi god mat
och de flesta gick ganska snart och lade sig. Det hade varit en intensiv resdag.
Dag 2. Vi lämnade Olbia tidigt på morgonen. Denna dag skulle vi färdas 27 mil från norra till södra
Sardinien. Eva berättade om Sardiniens historia. Många länder har härjat och intagit ön under årtusenden

men idag tillhör ön Italien. Man har självstyre och talar sardiska – en variant av italienska. Sarderna är
stolta över sin kultur och försöker sprida kunskap genom turisterna. Kustlandet med det kristallklara
vattnet och de härliga badstränderna är mestt attraktivt att besöka. I inlandet lever man av fåravel och
jordbruk på samma sätt som igamla tider. Vägarna var svindlande vackra. Vi körde längs östra kusten.
Stannade för någon timma i Orosei – en plats där människor halva året lever av turism.

Vi fikade vid en härlig sandstrand. Det var många som gärna stannat här resten av dagen men vi hade lång
bit kvar innan vi nådde dagens resmål Pula. Vi inkvarterades på Lantana Resort och de flesta hade riktigt
tjusiga lägenheter med både kök o sittmöbler. Poolen var härligt svalkande efter den långa resan.Denna
kväll bjöds vi på välkomstdrink innan det var dags för fyrarätters middag

Dag 3.Cagliari – Sardiniens största stad. Vi hade en lokal guide som berättade om det gamla Castello – en
medeltida försvarsanläggning och var inne i en kyrka vars skyddshelgon led martyrdöden.

Vi fick fri tid så alla passade på att få sig en lunch och strosade sedan genom gamla stan. Bussen var
parkerad vid hamnen dit man själv skulle ta sig. Efter många om och men var slutligen alla på plats.
Lantana Resort låg ca 10 km utanför staden och vi passerade de låga dammarna med flamingos på vägen
dit. Vi såg också stora högar med salt som ”produceras” i stora saliner utefter kusten.
Dag 4. Vi reste norrut. Bussen förde oss genom det vackra landskapet med olivträd, vin och fikonkaktus.
Hög fuktighet gör att ön är ständigt grön. Vi stannade för lunch i Oristano. Där fanns en staty av Eleonora
Arborea – en kvinna som styrde över landet runt Oristano och som gav ut en lagbok för att få ordning och
reda i landet. Vi stannade i byn Cabras som har en mycket gammal kyrka samt Tinnura där alla hus utmed

gatan hade vackert målade fasader.

På eftermiddagen kom vi fram Punta Negra utanför staden Alghero. Hotellet låg himmelskt vackert med
hela Medelhavet framför oss. En del av oss fick vacker utsikt medan andra fick nöja sig med att se
bakgården. Det var härligt att kasta sig i de salta böljorna. På den stora altanen var det levande musik varje
kväll och många passade på att svänga sina lurviga i en dans.
Dag 5. Alghero – som kallas den spanska staden- var länge under katalanskt styre. Här fick vi en lokalguide
som visade oss runt den gamla stadsmuren och gamla stan med sina smala gränder och kullerstensgator.

Vi fick en visning av koralltillverkning och flera av våra damer gick därifrån med ett halsband, armband eller
ring av korall.

På eftermiddagen åkte vi med båt till Capo Caccia och Nettunogrottorna – Sardiniens stolthet. Vackra
stalagmiter och stalaktiter kantade den smala gångvägen.

Båtresan hem hade varit vacker
om inte veckans regnväder hade brutit ut. Väl hemma på hotellet fick vi uppleva ett flott sardiskt bröllop.
Festen höll till runt poolen och varade långt inpå kvällen. Naturligtvis var det många som hann med ett
kvällsbad.
Dag 6. Dagsutflykt till Bosa – en stad som tidigare var känt för sina garverier. Byggnaderna är nu övergivna
och man planerar att göra området till turistcentrum.

Vi gick på bron över floden Temo och in i de smala gränderna. Vi fick lite fri tid och många passade på att
gå in i några vackra kyrkor. Denna dag fick vi smaka på en riktig sardisk lunch inklusive vin.

På ett annat ställe fick vi smaka på Malvasiavin –ett lite sött, smakstarkt vin.

Dessutom hade chaufför
Bruno en överraskning. Han bjöd på det inhemska vinet Mirto – gjort på myrten. Allt smakade riktigt gott!
Dag 7. Vi lämnade Alghero och for mot Smaragdkusten. Här finns stora odlingar av korkek. 90% av
korkproduktion kommer från Sardinien.

Vackra bergformationer och vinplantager kantade vår väg.

Vi kom så småningom till Arzachena där en lokalguide visade och berättade om Nuraghi – ruin efter
bosättning av ursprungsbefolkningen nuragherna. Det finns ca 8 000 sådana ruiner på hela Sardinien men
många har blivit raserade och plundrade under åren.

Vi åt lunch i en av jetsetbyarna vid denna kust Baja Sardini. Tjusigt värre. I Porto Rotondo fick vi också en
titt på Berlusconis semestervilla med 27 rum. Därefter for vi mot vårt sista hotell Blu Morisco i en liten
fiskeby. Badstranden låg inte så nära så här fick man ta kvällsdoppet i poolen.

Middagen inleddes med en avskedsdrink. Detta var ju sista kvällen för resan. Vi tackade Eva och Bruno för
att de fört oss runt ön och pumpat oss med en massa fakta.

Dag 8. Vi hade gott om tid på förmiddagen. Hann med att strosa runt i hamnen och den lilla byn. Planet
hem skulle inte starta förrän halv två. Vi hade väldigt kort om tid vid mellanlandningen i Berlin så det blev
lite stress innan vi kom på näst sista etappen Berlin-Landvetter. Något försenade landade vi på flygplatsen
men där stod busschauffören troget och väntade på oss. Vi tackade varandra för en intensiv och intressant
vecka. Arriverderci!!

Några naturbilder från resan

