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Sardinië fietsparadijs: van Cabras naar Pula 
Een 8-daagse fietsvakantie  
 
Tour Code: ITSAR01C 

 
 

 

Deze fietstocht langs de zuidwestkust van Sardinië biedt een sensationeel landschap en 
fantastische zeezichten. Sardinië, het op een na grootste eiland in de Middellandse Zee, is 
een eiland met een mild klimaat, kristalhelder water en prachtige stranden, een ongerept 
landschap met steile kliffen, verlaten mijnen en een uitstekende keuken. Tijdens deze tour 
fiets je langs rustige kustpaden met adembenemende uitzichten, zie je de roze flamingo's 
op het schiereiland Sinis en bezoek je het eiland San Pietro met zijn rotsachtige kust, 
natuurlijke grotten en havens. De tocht start in Cabras, een ideale plek voor een vakantie 
vol natuur, cultuur, zon en strand. Het gebied wordt bewoond sinds het neolithicum en 
tijdens de bronstijd was het dichtbevolkt, waar de 75 overbleven Nuraghe een getuige van 
zijn. Vlakbij ligt het karakteristieke stadje San Salvatore Sinis met zijn lage huisjes rondom 
de fontein op het centrale plein. Je bezoekt Oristano, de hoofdstad van West-Sardinië, met 
zijn kerken en paleizen en geniet van de duinen en zee van de Costa Verde. De laatste 
dagen bezoek je het eiland Sant'Antioco met zijn Romeinse en Fenicische ruïnes, een wilde 
natuur zoals de Cala Lunga fjord met zijn diepgroene kleur en uitstekende visrestaurants. 
De tour eindigt in Pula, een vakantieoord met prachtige stranden. Op het voorgebergte 
kun is de grootste archeologische vindplaats van het eiland met de overblijfselen van de 
Fenicische stad Nora. Tijdens deze tour geniet van het Sardijnse eten, dat een zeer lange 
traditie kent. Het is echt en erg lekker. Het heerlijke geroosterde biggetje mag niet gemist 
worden. Combineer het met een goddelijk glas Cannonau! Ook de speciale pasta 
Lorighittas, tortellini gevuld met Sardijnse kaas en de lekkere kleine gebakjes van 
amandelen, mandarijnschillen en noten zijn een ware delicatesse! 
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Programma in het kort: 
Dag 1 aankomst in Cabras 
Dag 2 Cabras – Arborea (33 km en/of 68 km)  
Dag 3 Arborea – Arbus (46 km of 54 km)   
Dag 4 Arbus – Nebida/Gonnesa (41 km)   
Dag 5 Nebida/Gonnesa – Calasetta/Sant’Antioco (43 km)   
Dag 6 Calasetta/Sant’Antioco – Sant’Anna Arresi/Porto Pino (40 km)    
Dag 7 Sant’Anna Arresi/Porto Pino – Pula (57 km)   
Dag 8 Einde reis 
 
 
Periode: 
Individueel: iedere zaterdag het gehele jaar door. Andere startdagen mogelijk met betaling 
van een toeslag.  
Groepsreis: 21/05 en 10/09  
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Deelnemers: Vanaf 1 persoon. De groepsreis heeft een gegarandeerd vertrek 
 
Niveau: 3 
Gemiddeld tot moeilijk niveau. De routes lopen door heuvelachtig terrein. Alleen geschikt 
voor fietsers met ervaring en geode lichamelijke conditie. Niet geschikt voor kinderen 
onder 14 jaar. Boven 14 jaar  hebben zee en ruime fietservaring nodig  
 
Dagelijkse afstanden tussen 36 en 68 km 

Totale lengte: 263 - 303 km 
Totale niveauverschillen: +2885m -2890m 
Terrein: grotendeels geasfalteerde wegen en weinig gravel 
 
 
Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomst in Cabras / San Salvatore Sinis 
Individuele aankomst in Cabras. Cabras ligt dicht bij het karakteristieke dorpje San 
Salvatore Sinis. Dit kleine dorp met zijn huizen van baksteen, klei en zandsteen werd in de 
jaren '60 gebruikt als decor voor western films. De kerk is gebouwd bovenop een plaats 
van heidense aanbidding, San Salvatore ondergronds. Aan het einde van de middag een 
ontmoeting met de lokale agent (of telefoongesprek) die u uitleg geeft over de reis en de 
routebeschrijvingen De fietsen en reisdocumentatie worden overhandigd 
 
Overnachting met ontbijt in Cabras 
 
Dag 2 Het schiereiland Sinis en Oristano 
Vandaag een mooie rondrit over het fascinerende schiereiland Sinis, verblijfplaats van de 
roze flamingo. Er is tijd om te ontspannen op de glinsterende kwartsstranden van Is 
Arutas en om de fenicische overblijfselen van Tharros te bezoeken, een haven in de 
oudheid. De route passeert Oristano, een gezellige stad waar veel te zien is. Nog een 
laatste korte rit en u bereikt Arborea waar uw hotel is 
 
Overnachting met ontbijt in Arborea 
Afstand: 36 km en/of  68 km 
Hoogteverschillen: + 100m  -100m en/of +50m -50m 
 
Dag 3 De ‘Costa verde’ en de duinen van Piscinas 
Na het ontbijt heeft u een korte transfer naar Arborea. De route steekt de groene Costa 
Verde over en bereikt het strand van Piscinas waar meer dan 50 meter hoge zandduinen 
zijn, die zijn uitgeroepen tot werelderfgoed door de UNESCO. Deze fascinerende duinen, 
die elk jaar door de wind in nieuwe, fascinerende vormen geblazen wordt. 
 
Overnachting met ontbijt in Arbus. 
Afstand: 46 of 54 km  
Hoogteverschillen: + 1000m - 580m  
 
Dag 4 De mijnen van Sulcis 
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Vandaag een dag vol fascinerende indrukken, geschiedenis en betoverende uitzichten. Je 
passeert de beroemde mijnen van Sulcis (Planusartu en Acquaresi), die door UNESCO 
erkend zijn als het eerste geo-mijnbouwpark ter wereld. Na wat ontspanning op de 
gouden stranden van Portixeddu en de indrukwekkende rotswand van de klif Pan di 
Zucchero, bewonder je aan het einde van deze dag de architectuur van de oude 
ertswasserij in Nebida. 
 
Overnachting met ontbijt in Nebida / Gonnesa 
Afstand: 41 km  
Hoogteverschillen: + 765m -1070m  
 
 

  
 
 
Dag 5 Carloforte op het eiland San Pietro  
Geniet van de afdaling naar Fontanamare. Bij Portscuso ga je aan boord van de veerboot 
naar Carloforte, dat op het eiland San Pietro ligt. Het eiland is van vulkanische oorsprong. 
De 18 km kusten van het eiland zijn overwegend rotsachtig; het westelijke en noordelijke 
deel omvat enkele bijzondere grotten en schattige vissershaventjes met een paar kleine 
stranden. De oostkust, waar de haven van Carloforte ligt, is daarentegen laag en zanderig. 
In Carloforte is er een interessant stadscentrum en de historische Tonnara te bezoeken. In 
deze Tonnara werden de geviste rode tonijnen verwerkt voor commercialisering. Vanuit 
Carloforte vervolgt de rit naar het eiland Sant'Antioco. 
 
Overnachting met ontbijt in Calasetta / Sant’Antioco 
Afstand: 43 km  
Hoogteverschillen: + 290m - 435m  
 
Dag 6 Het Island Sant’Antioco 
Een mooie rit tussen wijn- en olijfboomgaarden. Geniet van de rust van de glooiende 
vlaktes van Sulcis. Bij Tratallas ligt het Pisan-heiligdom, één van de belangrijkste 
monumenten uit de romaanse periode van Sardinië. 
 
Overnachting met ontbijt in Sant'Anna Arresi / Porto Pino 
Afstand 40 km  
Hoogteverschillen: + 150m - 65m  
Dag 7 De prachtige zuidkust 
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Deze laatste fietsdag neemt je mee langs de prachtige Costa del Sud met zijn witte 
stranden, ongerepte landschappen en imposante kliffen: Kaap Malfatano met de 16e 
eeuwse toren en Kaap Spartivento. De archeologische vindplaats van de Fenicische en 
Romeinse havenstad Nora is zeker een bezoek waard. Geniet vanavond van een heerlijke 
Sardijnse maaltijd in een van de gezellige restaurants en proost met een goed glas wijn op 
dit prachtige eiland. 
 
Overnachting met ontbijt in Pula 
Afstand: 57 km  
Hoogteverschillen: + 530m -590m  
 
Dag 8 Einde van de reis 
Na het ontbijt eindigt deze reis langs zee, stranden en kliffen of u kan een extra nacht 
boeken om nog extra te genieten van Sardinië.  
 
 

  
 
Prijzen per persoon 2022: 
Groepsreis 
In tweepersoonskamer    € 1.290  
In eenpersoonskamer    € 1.470  
 
Individuele tocht 
In tweepersoonskamer    € 725  
In eenpersoonskamer    € 875  
Alleenreizende toeslag    € 250 
Hoogseizoenstoeslag (02/07 - 02/09)  € 160 
Toeslag voor andere startdag dan zaterdag €   60  
Fietshuur       € 120 
E-bike rental       € 220 
 
Transfers – prijzen per person (min. 2 personen; iedere extra persoon: - 50%): 
• Cagliari-Cabras: € 65 
• Alghero-Cabras: € 90 
• Oristano-Cabras: € 20 
• Pula-Cagliari: € 40 
• Pula-S.Salvatore Sinis: € 85 
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• Fietstransfer: € 10,00 per fiets 
 
 
Inbegrepen in de individuele reis: 

 7 nachten met ontbijt 
 Ontmoeting /telefoongesprek met de lokale agent (ontmoeting alleen op zaterdag) 
 Transfer aan het einde van dag 3 (optioneel) 
 Bagagetransport 
 Routebeschrijvingen in Engels, Duits of Italiaans en kaarten 
 Assistentie hotline 
 

 
Niet inbegrepen in de individuele reis: 

 Lokale touristenbelasting (circa € 10 voor de hele reis) 

 Tickets voor de ferry naar Carloforte en Calasetta 

 alles wat niet vermeld wordt onder ‘inbegrepen in de individuele reis’ 
 
  
Included in the groepreis: 

 7 overnachtingen met ontbijt 
 Support Van op dag 3 en 4 
 7 diners 
 Engels sprekende gids 
 Toegansbiljetten voor musea en archaeologische opgravingen 
 Tickets voor de veerboot naar Carloforte en Calasetta 
 Bagagetransport 

 
Niet inbegrepen in de groepsreis: 

 Lokale toeristenbelasting (circa € 10 voor de gehele reis) 
 
 
     

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 


