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De wonderen van west-Sardinië 
Een 8 daagse fietstocht 
 
Code tour: ITSAR02C 

 
 

 

 
 

De wonderen van West-Sardinië is een fietsvakantie op een eiland met prachtige kustlijnen, zee, 
oude tradities en heerlijke mediterrane gerechten. Deze fietstocht speelt zich af op het centrale 
westelijke deel van Sardinië. De tour start in Tresnuraghes, een ideale locatie om zowel de kust als 
de monding van de rivier Temo rond Bosa te verkennen, evenals kleine dorpjes zo karakteristiek 
voor dit deel van Sardinië. Een gebied dat bekend staat om zijn productie van verrukkelijke 
Malvasia-wijnen en geurende en zacht smakende olijfolie. Hier krijg je een echt Mediterraan 
gevoel wanneer je omringd van wijn- en olijfboomgaarden en open velden met grazende schapen 
fietst. Als je verder naar het zuiden reist en de kustlijn volgt, zijn er de vlaktes en moerassen van 
de regio Oristano. Fietsen op het schiereiland Sinis is de beste manier om dit wonderschone 
schiereiland te verkennen: zandstranden, turquoise zee, overblijfselen van oude kolonisaties, een 
rijk vogelleven met o.a. de flamingo’s en een cultuur die zich heeft ontwikkeld rond de visserij. 
Deze fietstocht op Sardinië kan niet eindigen zonder een bezoek aan de belangrijkste 
archeologische vindplaats van het eiland en het beste getuigenis van de Nuraghische beschaving. 
Na een korte transfer rijd je door de glooiende heuvels van Marmilla, langs open velden met 
tarwe en wijngaarden. Barumini is uw bestemming, de thuisbasis van het UNESCO-
werelderfgoed Su Nuraxi. De reis eindigt in Cagliari, de oude, maar levendige hoofdstad van 
Sardinië met zijn oude stadscentrum en prachtige zandstranden.  
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Hoogtepunten van de reis: 

 Wijn- en olijfboomgaarden 

 Tinnura met zijn muurschilderingen 

 Uitzichten op de turquoise zee en de kwartsstranden van Mari Emi en Is  
Arutas 

 de antieke ruïnes van Tharros 

 Genieten van fantastische visgerechten in Oristano regio 

 De golvende heuvels van Marmilla naar Barumini en de UNESCO Su Nuraxi 

 De lokale wijnen van Bosa en Oristano 

 Cagliari, de hoofdstad van Sardinië  
 
Periode: Maart - Oktober (juli en augustus alleen op verzoek. Periode die niet echt aan te raden is 
vanwege de warmte en het intensere verkeer).   
 
Deelnemers: Minimum 2 personen. Alleenreizende op verzoek 
 
Niveau 2: Voor de fietser die regelmatig op de fiets zit. Bevat enkele steilere, brutale 
beklimmingen. Afstanden tussen 35-65 km per dag. De tour wisselt af tussen het platteland en een 
prachtig uitzicht op de kust. Het volgt voornamelijk zeer goede verharde wegen, met 
uitzondering van enkele korte stukken die naar de accommodatie leiden. Het is een regio vol 
glooiende heuvels en lange vlakke stukken, langs olijfboomgaarden, wijngaarden en moerassen. 
Rond het schiereiland Sinis is het terrein vlak, maar wordt het op dag 6 heuvelachtiger in de 
Marmilla-regio. De beklimmingen zijn nooit te steil of lang (variërend van 300 - 500 meter per dag) 
en de wegen hebben over het algemeen weinig verkeer. 
 
Totale km: 197 km 
 
Programma in het kort: 
Dag 1 Individuele aankomst in Tresnuraghes 
Dag 2 Bosa rondrit (35 km) 
Dag 3 Tresnuraghes - Santa Caterina di Pittinuri (35 km) 
Dag 4 Santa Caterina -  San Salvatore (50 km) 
Dag 5 San Salvatore - Cabras (25 km) 
Dag 6 Cabras - Barumini (12 km + 40 km) 
Dag 7 Barumini en Cagliari rustdag 
Dag 8 Einde reis 
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Programma dag per dag: 
 
Dag 1 Aankomst in Tresnuraghes 
Na aankomst in de accommodatie, is er afhankelijk van de vluchttijden, wat tijd om te ontspannen 
en de fietsen uit te proberen; onze lokale vertegenwoordiger zal de route en het fietsprogramma 
voor de komende week presenteren. (De briefing kan eventueel ook de volgende ochtend 
plaatsvinden.) 
 
Overnachting met ontbijt in Tresnuraghes 
 
Dag 2 Bosa rondrit 
De fietsvakantie begint met een rondrit naar Bosa, een kleurrijk stadje aan de oever van de rivier 
de Temo. Voordat je de smalle straatjes gaat verkennen die naar het Castello di Serravalle leiden, 
rijd je langs de Temo om de charmante Chiesa di St Pietro di Sorres te bekijken. In Bosa is er een 
traditionele wijnboer waar de lokkende geuren van de lokale Malvasia, de typische wijn uit Bosa, 
een echte uitnodiging zijn. Tijd om terug te fietsen naar Tresnuraghes via Bosa Marina, waarna de 
zachte klim naar Tresnuraghes begint. 
 
Overnachting met ontbijt in Tresnuraghes 
Afstand: 35 km  
Hoogteverschil: + 400m  
 
Dag 3 Van Tresnuraghes naar Santa Caterina di Pittinuri 
De eerste stop vandaag is in Tinnura, bekend om de pastorale muurschilderingen die het hele 
dorp versieren. Na een pauze om de omgeving te verkennen, je fietst verder naar  Sagama om de 
18e-eeuwse kerk te bezoeken. Het laatste traject gaat naar Sennariolo en naar Cuglieri. Het 
landschap wisselt af tussen eiken, olijfbomen en wijngaarden. Na een bezoek aan de basiliek in 
Cuglieri, gaat het verder richting de kust, met een geleidelijke afdaling tot de prachtige kustlijn 
van S‘Archittu. Goede fotomomenten van deze unieke zandstenen rotsformaties, en als het weer 
het toelaat, zelfs zwemtijd! 
   
Overnachting met ontbijt in Santa Caterina di Pittinuri 
Afstand: 35 km 
Hoogteverschil: + 350 m  
 
 
Dag 4 Van Santa Caterina naar San Salvatore 
De reis gaat vandaag verder naar het zuiden, in de richting van het schiereiland Sinis. Het is een 
schilderachtige plek, doordrenkt van oude geschiedenis en vol natuurlijke schoonheid. Het strand 
van Is Arutas is een stop waard. Het strekt zich over vele kilometers uit en is prachtig vanwege 
het kwartsrijke zand, dat de prachtige turquoise kleur van de zee versterkt. Als de tijd en het weer 
het toelaten, is het de perfecte locatie voor een verfrissende duik. Verder naar het zuiden, stop je 
voor de nacht in het kleine gehucht San Salvatore. 
 
Overnachting met ontbijt in San Salvatore 
Afstand: 50 km  
Hoogteverschil: + 250m  
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Dag 5 Van San Salvatore naar Cabras  
Een heerlijk dag om het schiereiland Sinis te verkennen, dat op slechts een korte fietsafstand van 
de accommodatie ligt. Er is de tijd om de Punisch-Romeinse ruïnes op Tharros te bezoeken, één 
van de belangrijkste nederzettingen in het Middellandse Zeegebied. De Romeinen brachten het 
christendom naar Sardinië. De charmante kerk van San Giovanni is een getuigenis van de eerste 
christelijke nederzettingen op het eiland. Na de kust, gaat het landinwaarts, langs de lagune van 
Cabras en arriveer je in Cabras zelf. Hier is zeker het Archeologisch Museum een bezoek waard, 
aangezien het de unieke standbeelden van Monte Pranu tentoonstelt die dateren uit het 
Nuraghische bronzen tijdperk. Er is voldoende tijd om deze kleine stad te verkennen. 
 
Overnachting met ontbijt in Cabras 
Afstand: 25 km  
Hoogteverschil: + 50m  
 
Dag 6 Van Cabras naar Barumini (+ treinrit)  
De fietstocht gaat verder in de richting van Oristano, de hoofdstad van de vierde grootste 
provincie van Sardinië. Vanaf hier neem je de trein naar het centrale deel van de Marmilla, naar 
San Gavino Monreale, waar de rit hervat wordt. Vandaag is er de verscheidenheid aan 
landschappen die Sardinië te bieden heeft. Het Marmilla gebied is heuvelig en de route gaat langs 
gecultiveerde tarwevelden en wijngaarden op weg naar Barumini, onder het plateau van de Giara. 
 
Overnachting met ontbijt in Barumini 
Afstand: 12 km + 40 km 
Hoogteverschil: + 500m  
 
Dag 7 Barumini en Cagliari rustdag 
Met een rustdag voor de boeg, kunt je genieten van een ontspannen ontbijt voordat de 
archeologische vindplaats Barumini bezocht wordt. Su Nuraxi staat op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO en is de best bewaarde en complexe nuraghe van Sardinië. Deze Nuraghe dateert uit 
1800 voor Chr. en getuigt van de fascinerende en imposante bronstijd van Sardinië. Hij is uniek 
voor het eiland. Laat in de ochtend een transfer brengt je naar Cagliari, zodat er tijd is om door de 
smalle straatjes van deze interessante stad te dwalen. 
   
Overnachting met ontbijt in Cagliari 
 
 
Dag 8 Einde van de reis 
De reis eindigt na het ontbijt en per trein kunt u het vliegveld bereiken in 15 min. 
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Prijzen per persoon 2022: 

   
In tweepersoonskamer      € 750     
In eenpersoonskamer      € 940 
Transfers van en naar Cagliari      € 220     
Halfpensiontoeslag        € 185     
Fietshuur: Hybride fiets      € 120    
Fietshuur: E-bike       € 225     
 
Inbegrepen in de reis: 

 7 overnachtingen met ontbijt 

 Briefing 

 Lokale assistenti 

 Routebeschrijvngen en kaarten in Engels 

 Bagagetransport (1 koffer per persoon) 

 Transfer naar Cagliari op dag 7 
 
In de reis is niet inbegrepen:  

 Reisverzekering die wij aanraden  

 Treinkaarje op dag 6 (approx. €3,00) 

 lokale toeristenbelasting te betalen lokaal in de hotels 

 Alles wat niet vermeld is onder ‘inbegrepen in de reis’ 
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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    

 
 


