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SARDINIJA - SMARAGDNI OTOK 
Sardinija je drugi največji otok v Sredozemskem morju, znan po dolgih, prelepih plažah, kristalno čistem morju 

ter presenetljivo lepi in razgibani notranjosti.  Majhne vasice, ki so ohranile stare navade, neokrnjena in čudovita 
narava ter prebivalci, ki zaradi odmaknjenosti veljajo za posebne, a zelo prijazne  in gostoljubne ljudi ter »duša« 

otoka, ki jo je izoblikovala osamljenost, uvrščajo Sardinijo med najbolj mondene destinacije v Sredozemlju… 
 

1.dan:  ponedeljek, 25.04. 2011 

Odhod posebnega avtobusa iz Celja (dvorana Zlatorog) ob 00.30. Vožnja po avtocesti mimo Benetk in Bologne do 
pristanišča Civitavecchia. Odhod trajekta okrog 14.30. Po predvidoma 5 urni plovbi bomo prispeli v  Golfo Aranci. Vožnja do 
hotela. Nastanitev, večerja in nočitev. 
2.dan: torek, 26.04.2011 (predvidoma 4 ure hoje) 

Po zajtrku sledi vožnja v smeri pogorja Monte Limbara. Vzpon na najvišji vrh severnega dela otoka - Balistreri (1359 mnv). 
Po osvojitvi vrha vožnja do slikovitega mesteca Tempio Pausania ali granitnega mesta, kot ga še imenujejo, saj je stari del 
mesta skoraj v celoti zgrajen iz granita. Po krajši osvežitvi nadaljujemo z vožnjo še do mesta Castelsardo, ki dominira na 
vrhu vzpetine in velja za eno od pomembnejših mest z domačo obrtjo na Sardiniji. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 
3.dan: sreda, 27.04.2011 (predvidoma 3 ure hoje) 

Po zajtrku bomo zapustili severni del otoka. Postanek za ogled drugega največjega mesta na otoku, Sassari. Sprehod po 
stari mestni četrti in (po želji) obisk etnografskega in arheološkega muzeja Sanna, ki se ponaša z bogato zbirko nuragijskih, 
rimskih in kartažanskih predmetov ter krajevnih noš. Naslednji postanek bomo naredili pri rtu Capo Caccia, od koder se po 
654 stopnicah vklesanih v skalo spustimo do vhoda v »Neptunovo jamo« (Grotta di Nettuno), priljubljeno turistično 
znamenitost kraja.  Skupna dolžina jamskega sistema je približno 2 in pol kilometra, obiskovalcem pa je dostopnih le nekaj 
sto metrov. Nadaljujemo z vožnjo do starega obmorskega mesta Alghera, ki ga krasijo številni trgi in čudovite palače, 
imenujejo pa ga tudi mala Barcelona (Barcelonetta), saj je v 14. st. tukaj živelo veliko kataloncev in je čutiti močen špansk i 
vpliv. Glavna znamenitost mesta je staro mestno obzidje z obrambnimi stolpi. Ogled. Vožnja do polotoka Sinis na zahodni 
obali in postanek za ogled antičnega arheološkega najdišča. Ostanki feničanskega mesta Tharros, ki je nekoč bilo 
pomembno trgovsko središče so vidni še danes, zanimivost otoka pa je tudi stara cerkvica S. Giovanni di Sinis. Možnost 
kopanja.  Vožnja v smeri Cagliaria - glavnega mesta Sardinije. Nastanitev, večerja in nočitev.  
4.dan: četrtek, 28.04.2011 

Po zajtrku prosto za kopanje ali pa bomo (po želji) dan izkoristili za ogled Cagliaria. Sprehodili se bomo po starem mestnem 
jedru, ustavili pred katedralo Santa Maria di Castelo, palačo San Remy, Slonjim stolpom,…Obiskali bomo tudi zanimivo 
arheološko najdišče Nora in se sprehodili skozi »terme orientali« (kopeli iz vzhoda), mimo rimskega templja, gledališča z 
mozaiki ki velja za enega od najlepše ohranjenih  rimskih spomenikov, ostankov stanovanjske četrti, termalnega kopališča… 
Sledi nekaj prostega časa za kopanje in osvežitev. Večerja in nočitev. 
5.dan: petek,  29.04.2011 

Zajtrk. Vožnja po avtocesti v smeri mesta Nuoro, ki velja za  »srce« otoka. Tukaj boste začutili pravo Sardinijo. Ohranjena je 
tradicija nošenja narodnih noš, kostumov, mask, prav tako pa tudi peke kruha, ki je tukaj prava specialiteta. Po želji obisk 
etnografskega muzeja. Po osvežitvi nadaljujemo z vožnjo do naselja Orgosolo, znanega po  slikarijah na fasadah (murales). 
Poslikave so večinoma politično-moralne narave, ki opozarjajo na nesmiselnost vojn in krivice, ki so se dogajale v preteklosti 
in se dogajajo še danes po svetu. Vožnja v smeri mesta Arbatax. Nastanitev, večerja in nočitev. 
6.dan: sobota, 30.04.2011 (predvidoma 6 ur hoje) 

Zgodnji zajtrk. Vožnja v smeri pogorja Monti del Gennargento. Na prelazu Arcu Guddetorgiu (1121mnv) zapustimo avtobus 
in se odpravimo na predvidoma šest urni pohod (v obe smeri). Po osvojitvi najvišjega vrha - Punta la Marmora,  ki se dviga 
1834 metrov nad morjem vožnja proti hotelu, s postankom v zanimivem mestecu Lanusei. Mesto se ponaša z zelo lepo 
ohranjenim starim mestnim jedrom, lokalna turistična atrakcija pa je vožnja z ozkotirno železnico. Večerja in nočitev. 
7.dan: nedelja, 01.05.2011 (predvidoma 4 ur hoje) 

Po zajtrku prosto za samostojne oglede in kopanje ali pa se (po želji)  skupaj odpeljemo do kanjona Gola su Gorroppu. Pri 
mostu-brvi Sa Barva zapustimo avtobus in pot nadaljujemo peš skozi sotesko (približno 14 km). Vrnitev v hotel, osvežitev. 
Večerja in nočitev. 
8.dan: ponedeljek,  02.05.2011  

Po zgodnjem zajtrku vožnja do pristanišča Golfo Aranci in predvidoma ob 08.30 vkrcanje na trajekt. Vožnja z vmesnimi 
postanki proti Sloveniji. Predviden prihod v poznih večernih oz. zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne. 

Cena: 640€ / število omejeno na 48 oseb 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz na relaciji Celje-Civitavecchia- Sardinija-Celje; 
- 7x polpenzion v 1/2 twc v hotelih oz. hotelskih naseljih; 
- trajekt na relaciji Civitavecchia-Golfo Aranci- Civitavecchia; 
- vse pristaniške takse in rezervacije trajekta; 
- pripravo, organizacijo in  vodenje potovanja.   
Neobvezna doplačila: 
- predvidena doplačila na licu mesta za vstopnine - 35€; 
- dodatno nezgodno zavarovanje Elvia (priporočamo!); 
- doplačilo za enoposteljno sobo - 210€; 
- riziko odpovedi - 3,2% vrednosti aranžmaja. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE NA TEL. ŠTEVILKI  031 706 509 - FRANJO 

 


