
 

 

 

Reisverslag 

Sardinië (Italië) 
4 t/m 11 september  

        2018 
 
 



 

 
Dinsdag 4 september 2018 
Vandaag was dan eindelijk de dag aangebroken, waar we ons lang op hadden verheugd. We gingen op vakantie 
met Tendens naar Sardinië. We waren met een klein gezellig groepje (7 deelnemers en 2 begeleiders)  Om 13.20 
uur vertrok ons vliegtuig van Ryanair vanuit vliegveld Eindhoven. Het inchecken ging voorspoedig en we 

vertrokken op tijd. Het was leuk om voor het vliegtuig te kunnen 
staan (foto). 
We vlogen met ruim 800km per uur en waren in 2 uur (om 15.30 uur) 
op de plaats van bestemming.  
Nadat we op de plaats van bestemming (Alghero) waren aangekomen 
en de koffers terug hadden, ging Leo de huurbus regelen. We hadden 
een eigen 9 persoons bus tot ons beschikking zodat we helemaal vrij 
waren in wat we wilden gaan doen. In ruim één uur reden we naar 
ons appartement in Bosa Marina.  
We genoten van het adembenemende uitzicht, want de weg liep 

langs de mooie, rotsachtige kust. 
We hadden 3 grote, volledig uitgeruste  appartementen met keuken, badkamer, slaapkamer(s) en tv, etc tot 
onze beschikking. Daarnaast hadden we een tuintje / 
terras met een eigen tafel en barbecue waar we 
samen konden eten en drinken. Nadat we de koffers 
hadden uitgeladen en de kamers toebedeeld waren, 
zijn we uit gaan eten in Bosa. We zijn naar een 
heerlijk pizzatentje gegaan. Hier was hier zo druk dat 
we wel een tijdje moesten wachten, maar we konden 
gezellig zitten en genoten van de gezellige, levendige 
Italiaanse / Sardijnse sfeer.   Onderhand kregen we 
ook de gelegenheid om aan te geven wat onze 
wensen waren m.b.t de te maken excursies, etc. 
Het was al weer laat voordat we in ons bedje lagen. 
 
 



               Woensdag 5 september. 
Nadat we uitgeslapen waren, ontbeten we met koffie en een heerlijk cakeje.  
Daarna reden we naar Bosa en werden we getrakteerd op een echte Italiaanse 
cappuccino met een croissantje. Dit omdat we nog geen boodschappen hadden 
kunnen doen en Erminia een leuk tentje wist.  
Daarna zijn we een wandeling door de oude stad gaan maken. We keken onze 
ogen uit, naar oa de mooie oude   
gebouwen, vergezichten,   

kasteel, etc. Ook werden er alvast wat ansichtkaarten gekocht en 
gewinkeld. Daarna gingen we met z’n allen naar de supermarkt 
om inkopen te doen. We hadden 2 karren vol met allemaal 

lekkere 
dingen en 
spullen voor de 
barbecue van 
die avond. 
We zijn thuis gaan lunchen en zijn daarna met z’n allen naar 
het strand gegaan. Dit lag vlakbij (5 min. lopen) van ons 
appartementen-complex. 
Wat hebben we heerlijk gezwommen in het heldere, zoute 
zeewater. Ook hebben een aantal nog een leuke wandeling 
langs het strand gemaakt naar de uitkijktoren. We hadden 

gelukkig 3 parasols bij ons en konden dus ook in de schaduw zitten.  
Het was super lekker weer. 
Rond 17.30 uur zijn we terug naar het appartement gegaan, waar Leo en Erminia een 
heerlijke barbecue gingen 
voorbereiden.  We werden 
verwend met heerlijke salades, 
sausen, vis, karbonade, worstjes, 
kip, etc. Ook was er bier en 

drinken in overvloed. Tijdens het eten werd er oa nog een 
voorstel rondje gedaan en werd er door iedereen verteld 
wat onze hobby’s waren. ’s Avonds zijn we nog even door 
Bosa gewandeld.  Moe maar voldaan gingen we naar bed. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 6 september 

Vandaag gingen we na het ontbijt 

naar Sunny. Hier bezochten we eerst 

de Nuraghe Nuradeo. Dit was een 

vestingtoren van 800 jr voor christus 

en maakte vroeger deel uit van een grotere vesting. 

Onder leiding van een gids werd er van alles over verteld. 

Maar goed dat we Erminia bij ons hadden die alles kon 

vertolken. In Sardinië spreken ze zo wie zo slecht Engels en 

zonder de kennis van het Italiaans is het lastig 

communiceren. 

Daarna gingen 

we naar hele 

oude graven, die 

in de berg waren 

uitgehakt. Ook 

hier wist de gids 

van alles over te 

vertellen.  

Daarna zijn we naar een 

museum in Sunny gereden. 

Dit was een huis met een authentieke inrichting van 

hoe men vroeger leefde en  werkte. Daar vlakbij 

bezochten we nog een kerk en een terras 

met een weids uitzicht over het dal. Ook 

bewonderde we div. muurschilderingen. 

In het centrum aten we ons lunchpakket op. 

Ook hier waren vele mooie muurschilderingen te 

bewonderen.  Vanaf daar zijn we naar het 

strand gegaan en genoten van 

het verkoelende water.  

Rond 18.00 uur waren we 

weer thuis en trakteerde Erminia ons op een 

heerlijk diner met echte Italiaanse pasta. We 

hadden ijs na.  

’s Avonds 

zijn we 

nog wat 

gaan 

wandelen 

langs de boulevard 

van Bosa marina en 

werd er gebruik 

gemaakt van de wifi bij een ijstentje. 

Na afloop werd er thuis nog wat nagekletst over de 

wederom heerlijke dag. 

 



Vrijdag 7 september 

Vandaag gingen we vroeg (07.00uur) ontbijten om op 

tijd in Alghero te kunnen zijn. Het was ongeveer een 

uur rijden. Daar aangekomen heeft Leo de bus 

geparkeerd en Erminia heeft de boottocht naar de 

grotten geregeld. 

Het was ongeveer een ½ uur varen en 

we genoten van het uitzicht op de 

hoge rotskust. Ook zijn we in een grot 

gevaren. Het van boord gaan was een 

beetje wiebelig, maar zeker de 

moeite waard om de mooie grotten 

te kunnen bezoeken. We genoten van de miljoenen 

jaren oude stalagmieten. Voor Yvonne waren de oneffen paden een hele uitdaging, maar ze hield zich dapper 

staande. Na ruim een uur zijn we 

weer terug gevaren en genoten we 

wederom van de heerlijke 

boottocht. Ook had je vanaf het 

water een schitterend uitzicht op 

de oude, ommuurde stad van 

Alghero. 

Daar aangekomen werden we getrakteerd op een lekker kopje koffie of 

cappuccino met een croissant of koek 

naar keuze. We hadden hier een mooi 

uitzicht op de haven. 

Daarna zijn we door 

de oude stad gelopen 

en hebben een beetje 

gewinkeld en een 

oude kerk bezocht.  

Met uitzicht op zee 

hebben we op een 

bankje onze lunchpakketjes 

opgegeten. Daarna hebben we 

nog een mooi wit strand bezocht 

en zijn we weer terug gereden 

naar Bosa.  

 

Deze weg voerde langs de mooie kust. 

Nadat we ons opgefrist hadden zijn we naar het oude 

centrum van Bosa gereden waar we uit gingen eten.  

We hadden hierbij uitzicht op het gezellige uitgaansleven 

van Bosa. We werden getrakteerd op ricottakaas met 

honing in speciaal Sardijns brood en div. soorten heerlijk 

gegrild vlees met sla en frietjes. Wat hebben we gesmuld.  

Moe maar voldaan gingen we slapen. 



Zaterdag 8 september. 

Vandaag konden we lekker tot 10.00 uur uitslapen. De leiding had de tuin versierd want 

Yvonne was vandaag jarig.  

Ze werd uitbundig 

toegezongen. Ook was er na 

het ontbijt, koffie met taart. 

Een aantal gingen nog naar het 

strand en hebben heerlijk 

gezond en gezwommen. 

Met de lunch had Erminia 

heerlijke tagliatelle gemaakt en was er ook nog soep. 

Rond 16.00 uur zijn we naar Sindia gegaan waar we een processie 

bewonderd hebben met ossen, paarden en 

mensen in kostuum. 

 

 

Daarna zijn we naar 

Bosa gegaan om een 

andere processie te 

gaan bekijken. Hierbij 

waren de straatjes 

naar het kasteel 

versierd met slingers 

en stonden her en der 

Maria-beelden met bloemstukken opgesteld. 

Sommigen zijn helemaal de steile 

straatjes ophoog gelopen en 

hadden daarvandaan een 

schitterend uitzicht op de weide 

omgeving en het kasteel.  

We gingen ook weer uit eten. 

Ditmaal stond er vooral vis op 

het menu.  

Er waren oa scampi’s, inktvis en heerlijke witvis.  

Omdat het feest was in Bosa was er ’s avonds ook nog een groot 

optreden van div. muzikanten. Op het terras genoten we van de 

dansende mensen. Remco en Erminia hebben ook volop mee gedaan.  

Zij hebben zelfs nog op het podium gestaan, waarbij Tendens volop gepromoot werd. 



Zondag 9 

september. 

Vandaag zijn we na 

het ontbijt naar 

Olienna gegaan.  

Dit was wel ruim 

een uur rijden, maar 

we konden zodoende wel een mooi beeld krijgen van het 

binnenland van Sardinië. Hier 

was een soort van braderie, 

waarbij veel huizen hun 

ambachten lieten zien of locale streekgerechten lieten proeven. Daar 

aangekomen werden we eerst getrakteerd op een koffie of drankje. Daarna zijn 

we door de drukke straatjes gaan slenteren en 

proefden we oa van de lekkere, eigen gemaakte 

schapenkaas van de herder (op de foto rechts). 

Tijdens de lunch kregen we (naast onze meegebrachte 

lunchpakketjes) nog een lekker pannenkoekje. Deze werd 

vers voor ons bereidt. Het was wel een uitdaging om een 

zitplaatsje te bemachtigen. Daarna hebben we nog meer 

leuke kraampjes bezocht en werd er ook nog gewinkeld. Rond 15.30 uur reden we 

richting huis. Onderweg hebben we nog een mooi beeld (Redentore) op een hoge berg 

bezocht. Hiervandaan had je ook een schitterend uitzicht over de omgeving. 

Rond 17.30 uur waren we weer 

thuis en gingen Leo en Erminia een 

heerlijke maaltijd bereiden. Dit keer werden we 

getrakteerd op rijst met kippen / champignonragout met 

mais en doperwtjes. 

Als toetje hadden we 

ijs. Na de maaltijd 

werd er weer een 

rondje gedaan van 

wat wij leuk hadden gevonden en wat wij minder leuk vonden, zo konden we 

allemaal openhartig delen hoe wij de vakantie ervaren hadden. Sommigen 

gingen ’s avonds nog even naar het internetcafé.  



Maandag 10 september. 

Vandaag hadden we een rustdag en konden we lekker uitslapen. We gingen rond 

10.00 uur ontbijten. Erminia had zoals gebruikelijk een heerlijke, verse fruitsalade 

gemaakt die we door de yoghurt konden doen. 

Om 11.30 uur zijn er nog een aantal voor het laatst naar het heerlijke strand 

gegaan. Om 14.00 uur gingen we lunchen. Erminia had een heerlijke pasta als 

voorgerecht gemaakt en een goed gevulde tomaten/groente soep. 

Omdat we morgen naar huis zouden gaan, moesten ook de koffers ingepakt worden.  

Na de lunch zijn we rond 16.00 uur naar Bosa gereden. Eerst hebben we  nog een grote supermarkt bezocht om 

de specialiteiten van Sardinië te kunnen bekijken. Daarna zijn we naar het centrum gegaan waar we verder 

gewinkeld hebben en in afwachting op het uit eten, nog een terrasje bezocht hebben. 

Om 19.30 uur gingen we uiteten. We kregen een heerlijke pasta als voorgerecht en een kom met speciaal 

gehakt in een saus als hoofdgerecht. Over het hoofdgerecht was wat onduidelijkheid, wij dachten dat we 2 

soorten vlees zouden krijgen, maar deze zaten verwerkt in het gehakt. De smaak was heerlijk. Na afloop werden 

we nog getrakteerd op een Italiaans ijsje of koffie bij het ijstentje in Bosa marina. Na afloop werd er thuis nog 

wat na gepraat. We gingen echter bijtijds naar bed omdat we morgen al om 06.00 uur moesten ontbijten. 
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                                                              Van links naar rechts op de foto staan: 

                                 Leo*, (beheerder appartement Lukas), Paul, Huub, Erminia*, Marco,    

                                  Christiaan, Yvonne, Martijn en Remco.     (* zijn de begeleiders) 

                    

                                                                                       Dinsdag 11 september 

Vandaag was de dag aangebroken dat we weer naar huis moesten gaan, wat 

zouden we het lekkere weer, het lekker eten en de gezellige groep missen.  

Om 06.00 uur gingen we ontbijten, om om 7.00 uur te vertrekken met de bus 

naar het vliegveld van Alghero. Erminia zou nog langer in Sardinië blijven en 

ging dus niet mee. Alles verliep voorspoedig, de bus werd weer op het 

vliegveld ingeleverd en het vliegtuig vertrok op tijd. 

Aangekomen op Eindhoven liet de bagage even op zich 

wachten, maar dat gaf ons de tijd om afscheidt van elkaar te nemen.  

 

Erminia en Leo willen jullie namens Tendens bedanken voor jullie aanwezigheid en 

gezelligheid. Samen hebben we het weer super gehad. 

 

 


