Spis treści
Świętowanie przez cały rok
Święta patronów, prezentacje kostiumów, tradycyjnych tańców i śpiewów,
koncerty, festyny, targi i sagry poświęcone potrawom, owocom, warzywom,
promujące specjały, którymi chlubią się
poszczególne miasta i wsie. Sardyńskie
święta są doskonałą okazją, aby poznać
lokalną kulturę.
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Ser z larwami much
Sardynia to raj dla smakoszy serów
owczych i kozich. Lokalnym specjałem
jest dojrzewający od trzech do sześciu
miesięcy ostry ser casu marzu z żywymi
larwami much serowych, które
przechodzą w nim różne stadia.
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Sardynia w pigułce
24,1 tys. km²

312,7 tys. km2

LICZBA LUDNOŚCI
1,64 mln

EURO

EUR
10

Kup książkę

NAJWIĘKSZE MIASTA
USTRÓJ POLITYCZNY
CAGLIARI 154 tys.
REGION AUTONOMICZNY
Sassari 126 tys.
WŁOCh
Quartu Sant’Elena 70 tys.
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LA MARMORA
1834 m n.p.m.
NAJWYŻSZY PUNKT

MORZE ŚRÓDZIEMNE
0 m n.p.m.
NAJNIŻSZY PUNKT
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Pan di Zucchero
Pan di Zucchero (Głowa Cukru) to niezwykła
formacja skalna (faraglione), która wyłania
się z morza niedaleko osady górniczej
Masua. Wapienny monolit powstał w wyniku
erozji wybrzeża, która doprowadziła do
oddzielenia skały od stałego lądu.
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PAN DI ZUCChERO

Jego nazwa nawiązuje do słynnej skały
Pão de Açúcar w pobliżu Rio de Janeiro.
Sardyńska Głowa Cukru nie dorównuje
jej wysokością (wystaje jedynie 133 m
ponad powierzchnię morza, a brazylijska 396 m), trudno jednak odmówić
jej uroku.
W Masui znajduje się również Porto
Flavia – zbudowany na początku XX w.
niezwykły port, wykorzystywany do
przeładunku węgla, siarki, rud baru, cynku,
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ołowiu, srebra i innych minerałów na
statki. Kruszec załadowany do wagoników
wjeżdżał do tunelu wykutego w skale,
tam był czyszczony, następnie ładowany
na taśmę, z której końca spadał na statki
cumujące u zbocza góry.

Przejazd wybrzeżem przez
Nebidę do Masui dostarcza
pięknych plenerów do zdjęć.
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4 km na północ od Porto Flavia (autem trzeba
przejechać 14 km), nad małą zatoczką, leży jedna
z najładniejszych plaż tego wybrzeża – Cala Domestica.
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Targ San
Benedetto
w Cagliari
W Cagliari zakupy zrobimy na kilku świetnie
zaopatrzonych targach, jednak wizyta na rynku San Benedetto będzie prawdziwą ucztą dla
zmysłów. Z ogromną siłą uderzy nas bogata
paleta barw i feeria zapachów produktów
o wspaniałym smaku, a także niezwykły gwar,
jaki może panować tylko na południowowłoskim mercato. Tutaj sprzedawcy ochoczo
zagadują klientów, częstują, opowiadają
i doradzają. I, rzecz jasna, przekrzykują się
wzajemnie. San Benedetto zajmuje dwa
piętra o łącznej powierzchni ok. 8 tys. m²,
co sprawia, że jest to jeden z największych
zadaszonych targów spożywczych nie tylko
we Włoszech, lecz także w całej Europie.
Kupimy tu mieniące się soczystymi kolorami
świeże owoce i warzywa (dorodne pomidory,
karczochy, cukinie, bakłażany i mnóstwo
innych, także niedostępnych w Polsce), mięso
(przede wszystkim często jadaną na Sardynii
wieprzowinę i jagnięcinę), wyśmienite wędliny, najbardziej popularne sery, jak sardyńskie
pecorino czy świeża ricotta, a także lokalne
miody, wino i inne alkohole.
Oczywiście wśród oferowanych produktów nie może zabraknąć także ryb i owoców
morza – są langusty, kraby, krewetki, anchois,
kalmary, małże oraz sardynki i tuńczyki;
wody oblewające wybrzeże Sardynii obfitują
w niebywałe rarytasy. Ich poławianie oraz
spożywanie są głęboko zakorzenione w kulturze kulinarnej Sardyńczyków. Tutaj zresztą
można ją poznać najlepiej, a przez to zanurzyć się w codziennym stylu życia mieszkańców wyspy. Mówi się nawet, że na targu San
Benedetto można poznać najprawdziwszego
ducha zarówno miasta, jak i całej Sardynii.
Poza budynkiem sprzedaje się odzież, artykuły gospodarstwa domowego czy rośliny.
Jeśli ktoś poczuje zmęczenie zakupami,
na krótką i bardzo słodką przerwę zapraszają
lokale Pasticceria Piemontese i Pasticceria
Pirani.
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Południowa Sardynia –
raj dla miłośników
nurkowania
Na południu Sardynii na nudę nie będą
narzekać miłośnicy nurkowania. Region ten
obfituje w liczne podwodne stanowiska archeologiczne. Zanurzając się w ten niezwykły
świat, można zaobserwować zatopione wraki
statków oraz piękne groty pod klifami w rejonie Teulada, a koło Isola di Cavoli rzeźbę
Madonna del Naufrago. Sezon nurkowy na
wyspie trwa od maja do końca października,
w wielu miejscach działają specjalistyczne
agencje oferujące szkolenia i opiekę zarówno
początkującym, jak i zaawansowanym nurkom (najlepiej udać się w tym celu do miejscowości Villasimius i Pula). Oczywiście dech
w piersi zapiera także podwodna przyroda.
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Nurag Losa
Nuraghe Losa, co można przetłumaczyć
z języka sardyńskiego jako Nurag-Grobowiec, jest jednym z najważniejszych
i najbardziej kompletnych na wyspie.
Megalityczną budowlę wzniesiono w co
najmniej dwóch etapach. Najstarsza część
(XIV–XIII w. p.n.e.) składa się z dwóch
pięter i jest nakryta tzw. fałszywą kopułą
(powstałą przez zwieńczenie górnej komory kamiennymi kręgami o coraz mniejszej
średnicy). Piętra połączone są spiralnymi
schodami kończącymi się przy wejściu.

Ta struktura została włączona w trójkątny
bastion wyposażony w trzy wieże – dwie
dostępne dzięki korytarzowi, który prowadzi z wejścia głównego, i trzecią z bocznym
wejściem po stronie północnej. Kolejne
dwie wieże, połączone murem, ochraniały
budowlę z zewnątrz. Naprzeciwko wejścia
głównego znajdowała się jeszcze jedna

Losa to ciekawy przykład nuragu
typu tholos (z fałszywą kopułą),
zbudowanego na planie trójkąta.
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NURAG LOSA

masywna wieża z dwoma wejściami
i dużą przestrzenią wewnętrzną, której
funkcji do dziś nie wyjaśniono. Mur
szeroko otaczający zabudowania prawdopodobnie chronił całą osadę.

Nurag Losa
w pobliżu miejscowości Abbasanta, przy węźle łączącym drogę
SS 131dcn z SS 131
www.nuraghelosa.net
od 9.00 do zachodu słońca
5 EUR, ulg. dla dzieci w wieku
6–13 lat 2,50 EUR, dzieci do 5 lat
wstęp wolny
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Tajemnicze pamiątki
przeszłości
Egipt ma piramidy, a Sardynia – ponad
7 tys. nuragów. Są to kamienne wieże,
pierwotnie osiągające nawet 20 m
wysokości, budowane bez zaprawy.
Jedyne takie na całym świecie, są symbolem cywilizacji nuragijskiej, która
rozwijała się na wyspie od ok. XVI do
V w. p.n.e. Podczas wizyty na Sardynii
koniecznie trzeba zwiedzić przynajmniej jeden obszar archeologiczny
z tajemniczym i milczącym nuragiem.
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Nurag Su Nuraxi
(Barumini)
Miejscowość Barumini słynie z najlepiej
zachowanego i złożonego architektonicznie
nuragu na Sardynii – Su Nuraxi. To wręcz
obowiązkowy punkt programu dla zwiedzających Sardynię.
W latach 1951–56 sardyński archeolog
Giovanni Lilliu rozpoczął wykopaliska
w miejscu, które wszystkim wydawało się
naturalnym wzniesieniem. W ten sposób

odkrył nuragijską osadę. Obiekt zamyka
w sobie wiele wieków prehistorii, od epoki
środkowego brązu (XVI–XIII w. p.n.e.) aż do
epoki żelaza (VI–III w. p.n.e.). Widoczne na

W 1997 r. znaczenie osady Su Nuraxi
doceniło UNESCO, wpisując ją na Listę
Światowego Dziedzictwa. To jedyny
sardyński reprezentant na liście.
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NURAG SU NURAXI (BARUMINI)

wzniesieniu (250 m n.p.m.) pozostałości
protosardyńskich budowli wywierają niezwykłe wrażenie. Zespół architektoniczny
przeszedł transformację, stając się swoistą
osadą obronną. W pobliżu fortecy wybudowano ok. 50 domostw; każde z nich ma
jedno pomieszczenie. Wioskę zamieszkiwał
lud wojowniczych pasterzy oraz rzemieślników. Su Nuraxi zostało zniszczone
w VII w. p.n.e. przez Kartagińczyków,
następnie odbudowane i zamieszkiwane
do czasów rzymskich.

Nurag Su Nuraxi
Viale Su Nuraxi (droga do Tuili, 500 m
od centrum Barumini)
www.fondazionebarumini.it
XII–II 9.00–16.00; III i XI 9.00–16.30;
IV 9.00–18.00, V, VI i VIII 9.00–19.00;
VII 9.00–19.30; IX 9.00–18.30;
X 9.00–17.30
12 EUR, osoby w wieku 13–17 lat
9 EUR, dzieci w wieku 7–12 lat 7 EUR
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Jaskinie Neptuna
Pełne fantazyjnych form naciekowych
Jaskinie Neptuna słusznie uznawane
są za jeden z sardyńskich cudów natury.
Kompleks jaskiń Grotte di Nettuno ma
4 km długości, z czego tylko kilkaset metrów jest udostępnionych dla
zwiedzających. Z parkingu na Capo
Caccia prowadzą do niego Sarnie Schody
(Escala del Cabirol), wykute w stromej
ścianie skalnej w latach 60. XX w., liczące 656 stopni. Jaskinia jest oświetlona

elektrycznie. Trasa zwiedzania prowadzi
przez wąskie korytarze i szerokie sale
z kolumnami osiągającymi 20 m wysokości. Natura stworzyła tu iście bajkowy
krajobraz, na który składają się urocze
jeziorka i fantazyjne nacieki. Wśród wapiennych tworów można wypatrzyć m.in.
kopułę florenckiej katedry.

Od kwietnia do października z portu w Alghero odpływają łodzie do Jaskiń
Neptuna. Rejs trwa ok. 3 godz., a bilet w obie strony kosztuje 15–16 EUR,
wstęp do jaskiń jest płatny dodatkowo.
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JASKINIE NEPTUNA

Jaskinie Neptuna
IV–17 IX 9.00–19.00, 18 IX–X
9.00–18.00, XI–III 10.00–15.00
13 EUR, ulg. 7 EUR

Zielona Jaskinia
W pobliżu znajdują się inne
groty, dostępne tylko od strony
morza, np. Grotta Verde (Zielona
Jaskinia), która była zamieszkana
już w epoce neolitu (6–5 tys. lat
p.n.e.). Zobaczyć w niej można
prehistoryczne malowidła, a także
pozostałości pochówków z epoki
neolitu. Naciekowe kolumny osiągają tu wysokość 12 m.
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Archipelag Maddaleny
Arcipelago di La Maddalena to położone na
północnym wschodzie Sardynii skupisko
granitowych wysp, nazywane „naturalnym
mostem na Korsykę”. W 1994 r. utworzono tu
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena o powierzchni ponad 20 tys. ha.
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ARChiPeLAG MAddALeNy

Największe z wysp to: La Maddalena,
Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli,
Razzoli i Santa Maria. Archipelag Maddaleny jest jednym z najpiękniejszych
zakątków Morza Śródziemnego. Był
zamieszkany już w prehistorii. Później
Rzymianie wykorzystywali go jako
bazę dla swojej floty. Przez długi okres
opuszczony, został powtórnie zasiedlony
w XVI w. przez sardyńskich i korsykańskich pasterzy poszukujących nowych
terenów na wypas zwierząt.
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La Maddalena
La Maddalena to największa wyspa archipelagu, zbudowana z granitowych skał
i niemal pozbawiona gruntów uprawnych.
Słoneczne i uporządkowane miasteczko
La Maddalena znajduje się na południu.
Z promu łatwo dostać się na ruchliwy
plac Garibaldiego. Ulicą Vittorio Emanuele
docieramy do małego portu Cala Gavetta.

Na wyspie La Maddalena warto
przejechać się trasą widokową
wzdłuż wybrzeża.
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ARChiPeLAG MAddALeNy i SzMARAGdoWe WyBRzeże
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Nazwa placu, Piazza XXIII Febbraio 1793,
upamiętnia bohaterską obronę wyspy
przed wojskami Napoleona. Stoi tutaj
pomnik (oczywiście niezwiązanego z tym
wydarzeniem) Garibaldiego.

narodowego bohatera Włoch. Obok
domu znajduje się miejsce wiecznego
spoczynku Garibaldiego i jego najbliższej
rodziny. Kilka lat temu zostało otwarte
także Museo Nazionale „Memoriale

Caprera
Na wschód od La Maddaleny leży druga
pod względem wielkości wyspa archipelagu – Caprera – połączona z La Maddaleną mostem Passo della Moneta.
Słynie z pięknych krajobrazów, dziewiczej
przyrody, wspaniałych plaż i rzadkich
gatunków ptaków. Związana jest też
z postacią Giuseppe Garibaldiego, który
spędził tutaj ostatnie lata swojego życia.
Compendio Garibaldino to izba pamięci
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Compendio Garibaldino
wyspa Caprera
www.compendiogaribaldino.it
wt.–sb. 8.30–13.20 i 13.40–19.30,
nd.–pn. 8.30–14.00
7 EUR, ulg. 2 EUR, wstęp wolny dla osób
poniżej 18 lat; bilet łączony z Museo
Nazionale „Memoriale Giuseppe Garibaldi”: 11 EUR, ulg. 5,50 EUR

Poleć książkę

ARChiPeLAG MAddALeNy

Giuseppe Garibaldi”. Muzeum znajduje
się w starym forcie wojskowym Arbuticci.
Trzynaście sal w czterech budynkach
starego fortu gromadzi informacje na
temat życia Garibaldiego i wcześniejszego
właściciela tej małej wysepki.

Museo Nazionale
„Memoriale Giuseppe Garibaldi”
Strada Cala Garibaldi, Arbuticci, Caprera
codz. 10.15–19.15
6 EUR, ulg. 3 EUR, wstęp wolny dla osób
poniżej 18 lat; bilet łączony z Compendio Garibaldino: 11 EUR, ulg. 5,50 EUR
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Budelli
Wizytówką wyspy jest Różowa Plaża
(Spiaggia Rosa). Włoski reżyser Michelangelo Antonioni w 1964 r. uwiecznił ją
w filmie Czerwona pustynia. Od wielu lat
obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na plażę, ale można podziwiać ją
z oddali, wybrawszy się np. na jednodniowy rejs po Archipelagu Maddaleny,
organizowany przez któregoś z przewoźników z Palau. Jednodniowe wycieczki
po wyspach archipelagu organizuje m.in.
Elena Tour (Via Eleonora d’Arborea 24;
www.elenatour.it).

Różowa Plaża zawdzięcza swój
kolor wapiennym pancerzykom
jednokomórkowych otwornic
gatunku Miniacina miniacea
wyrzucanym na brzeg.
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autorskich. Autorzy oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
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Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres:
http://bezdroza.pl/user/opinie/?besar1
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
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