SUURI SARDINIAN KULTTUURI- ja MAISEMAMATKA 29.9.-06.10.2022
Oppaana Silja Tuominen
Länsimaiden varhaisinta historiaa neitseellisissä vuoristo- ja merimaisemissa Sardinian viinien,
gastronomian ja meren äärellä.
Sardinia on Välimeren eristäytyneimpiä ja juuri siksi omaperäisimpiä saaria. Luonto on jylhää ja
kasvillisuudeltaan paikoin karuakin, kristallinkirkkaan, smaragdinvihreästä musteensiniseen
sävyttyvän meren ympäröivät rannat harvaan asuttuja. Mineraalirikkaudet, etenkin runsaat
obsidiaani- eli piikiviesiintymät, kiinnostivat ensimmäisiä Välimerellä purjehtineita kansoja
foinikialaisista etruskeihin ja roomalaisiin. Keskiajalla saaresta kiistelivät vuoroon Pisan ja Genovan
meritasavalta, Katalonia-Aragonian merimahti ja viimeiseksi Piemonten Savoian kuningashuone
Italian yhdistymiseen saakka 1861.

1 pv 29.09. to Helsinki – Frankfurt – Olbia
Lähtö Helsingistä Lufthansan lennolla LH 849 Frankfurtin kautta klo 13.30 Olbiaan. Saapuminen Frankfurtiin
klo 15.05. Lähtö Frankfurtista klo 16.00 Olbiaan , jonne saavutaan klo 17:50. Majoittuminen ympärille
levittäytyvän Olbian lahden kärjessä olevan Golfo Arancin rannikolle hotelli Gabbiano Azzurroon, 3 yötä
Hotelli on erittäin viehättävä perhehotelli, joka on palkittu toistamiseen kansainvälisellä arvostetulla Condè
Nast Johansens Award 2022 palkinnolla (Best Waterside Hotel).Yhteinen illallinen hotellissa.
2.pv 30.9. pe Olbia
Aamupäivä vapaata rentoutua hotellin uima-altaalla tai merenrannalla. Iltapäivällä tutustumme PohjoisSardinian, Galluran, pääkaupunkiin Olbiaan. Paikan historia johtaa pronssikauden nuraghi-kulttuurista
yhtäjaksoisesti kaikkien ihmiskunnan vaiheiden kautta Smaragdirannikon nykymiljonääreihin. Varhaisimman
nuraghivaiheen merkittävin nähtävyys on nk. Jättiläisten hauta Su mont’e s’Abe (n. 1600 eKr.) joka on myös

lajissaan suurimpia. Myöhemmän keskiajan kristillisyyden merkittävin nähtävyys on S.Simplicion Basilika, joka
on Sardinian tärkeimpiä romaanisia kirkkoja. Yhteinen illallinen hotellissa.
3.pv. 01.10.la Capreran saari ja Smaragdirannikko
Aamiaisen jälkeen lähdemme n. 45 min. ajomatkan päähän pohjoisrannikolle Palauhun, josta siirrymme
autolautalla 15 min. matkan päähän Capreran saarelle Maddalenan saariston luonnonsuojelualueella,
Välimeren purjehdusparatiisissa. Italian vapaustaistelija, Uuden ja Vanhan maailman kansallissankari Giuseppe
Garibaldi eli vuosikymmeniä omistamallaan karulla saarella, jossa näemme hänen kiehtovan kotipiirinsä sekä
hänen hautansa. Maddalenan keskustassa viettämämme tauon jälkeen ajamme Costa Smeraldan
maailmankuuluun lomaparatiisiin, jonka prinssi Aga Khanin rakennutti 1960- luvulla. Porto Cervon elegantissa
keskustassa näemme hänen huvilansa ja purjevenesataman ympärille levittäytyvän luksusalueen. Mutkitteleva,
turkoosinvihreiden vesien reunustama 55 km pitkä rannikko ympäröi n. 5000 ha suuruista aluetta, jonka
luonnon keskelle kätkeytyy miljonäärien huvilat. Paluu iltapäivällä hotelliimme, jossa yhteinen illallinen.
4.pv. 02.10. su Sardinian nuraghi- ja paimentolaiskulttuuri - Gennargentun vuoristo -Orgosolon muralesmaalaukset - Santu Antinun Nuraghi
Aamiaisen jälkeen lähdemme sisämaan vuoristomaisemiin runsaan parin tunnin ajomatkan päähän.
Vuosituhansien paimentolaisuus on leimannut Sardinian maisemaa enemmän kuin muissa Välimeren maissa
johtaen poikkeuksellisiin maanomistusmuotoihin. Eristäytyneimmässä sisämaassa lähes 2000 metriin kohoava
Gennargentun vuoristo, Barbagian nimellä tunnettu toisinaan hyvinkin kapinallinen alue onnistui
puolustautumaan jopa roomalaislegioonilta. Lammastalous on yhä pääelinkeino, jonka erinomaiset juustot
valloittivat jopa Amerikan toista sataa vuotta sitten.
Ei vain omiin oloihin suuntautunut vaan myös maailman politiikkaan kohdistuva protestihenki on synnyttänyt
alueen kuuluisimmassa keskuksessa Orgosolossa ainutlaatuisen murales- katutaiteen. Nautimme tyypillisen
lammaspaimenten lounaan lammas- ja possunkasvattajien tilalla Sardinian parhaimman punaviinin Cannonaun
höystämänä.
Leppoisan lounastaukomme jälkeen jatkamme kohti länsirannikon tunnetuinta lomakeskusta Algheroa.
Pysähdymme tutustumaan vielä Santu Antinun nuraghiin, joka on parhaiten säilyneitä nuraghiajan loistokauden
jättiläismäisistä kivistä rakennettuja linnakkeita. Yli 6000 ympäri Sardiniaa säilyneet nuraghit sekä lukuisat muut
esihistorialliset monumentit tekevät saaren arkeologian rikkaimmaksi koko Italiassa. Illansuussa saavumme
Algheron keskustassa sijaitsevaan hotelliin La Margherita.
5pv.03.10.ma Taivaallista ja maallista...Monte d’Accoddi-Sella e Mosca viinitila-Alghero
Aamupäivällä tutustumme koko Välimeren alueella ainutlaatuiseen esihistorialliseen Ziqqurat-tyyliseen alttariin
Monte d’Accoddiin lähes 6000 vuoden takaa. Sen jälkeen virkistäydymme Sardinian kuuluisimmalla viinitilalla
Sella e Mosca, jonka kellarikierroksen jälkeen saamme maistella neljää talon viiniä salami- ja juustolautasen
kera. Iltapäivä vapaata viettää Algheron mielenkiintoisessa vanhassa keskustassa.

6pv.04.10.ti Bosa- Cabras-Cagliari
Aamiaisen jälkeen lähdemme seuraamaan saaren ja koko Italian kauneimpiin kuuluvaa rannikkotietä etelään
kohti Bosaa, joka sijaitsee saaren ainoan purjehduskelpoisen Temo-joen suistossa. Mahdollisesti jo
foinikialaisten perustama tukikohta oli keskiajalla merkittävimpiä keskuksia, josta on säilynyt 1100-luvlla
rakennettu Malaspinan linna rinnettä ylös kipuavan värikylläisen kylän yläpuolella. Vierailemme keskustan
kujalla olevassa kuuluisimman Bosan Malvasian tuottajan Enoteekissa, jossa saamme maistella oliiviöljybruschettan kera kahta tilan palkittua viiniä.
Lounaan jälkeen jatkamme rantatien maisemissa kohti Campidanon tasankoa ja sen keskiosassa olevia
Oristanon riisiviljelyksiä. Pysähdymme Cabrakseen joka on kuuluisa paitsi saaren maineikkaimmasta herkusta
bottargasta, kelttikalanmädistä, myös ainutlaatuisista nuraghiveistoksistaan. Vierailemme joitakin vuosia
sitten avatussa Giovanni Marongiun Museossa katsomaan länsimaisen veistostaiteen vanhimpia
nuraghikulttuurin jättiläismäisiä veistoksia, jotka löydettiin Oristanon lahdelta Monte Pramasta alk.1974.
Kyseessä lienee esihistoriallisen temppelin kattotukina, telamoneina toimineet jättiläiset noin 2.600-700
vuoden takaa. Saavumme illan suussa Cagliariin, jossa majoitumme lyhyen taksimatkan päässä keskustasta
olevaan hotelliimme Hotel Sardegna, 2 yötä.
7.pv. 05.10. ke Etelärannikko ja Sant’Antiocon saari
Kokopäiväretki Sardinian poikkeukselliseen menneisyyteen lähes kolmen tuhannen vuoden taakse. Tuolloin
foinikialaiset ja sen jälkeen Karthagon puunilaiset hallitsivat saaren länsirannikkoa perustaen lukuisia, vanhan
testamentinkin kuvaamia kauppatukikohtia. Näistä vanhimpia lähes 3000 vuoden takaa on Nora (Pula) Cagliarin
lahdelle sekä Sulci Sant’Antiocon saarella.
Ajamme Cagliarin eksoottisen, vaaleanpunaisten flamingojen, suola-altaiden ja simpukkaviljelysten leimaavan
lahden halki länteen suuntautuvalle rannikkotielle. Turkoosinvihreät asumattomat poukamat ja jylhät
kalliomaisemat seuraavat toinen toistaan tällä saaren upeimpiin kuuluvalla maisematiellä päätyen runsaan
puolentoista tunnin ajon päähän Sant’Antiocon saaren laguunille. Vierailemme Arkeologisessa Museossa, joka
esittelee foinikialais-puunilaiskulttuuria ainoana kautta Välimeren alueen. Vaikuttavin on kalliolle levittäytyvä
Tophet, uhrilasten lehto, joka dokumentoi ’kaanaanmaalaisten’ eli foinikialaisten lasten uhrilegendaa.
Maisemaravintolassa nauttimamme lounaan jälkeen lähdemme paluumatkalle kohti Cagliaria.
8. pv 06.10.to Cagliari-Helsinki
Aamiaisen jälkeen vietämme päivää Cagliarin historiallisessa keskustassa. Lounaan jälkeen lähdemme läheiselle
Cagliarin lentokentälle josta Lufthansan lento LH 341 Frankfurtiin lähtee klo 18.35 .

Saapuminen Frankfurtiin klo 20.40, josta jatkolento LH 854 Helsinkiin lähtee klo 21.30.
Saapuminen Helsinkiin klo 00.50 (+1).

HINTA

2225 euroa /2 hengen huone/henkilö ja 295 euroa/1 hengen huone/lisämaksu

Lisämaksu
merinäköala/parveke Hotelleissa Gabbino Azzurro 29.9-2.10 sekä Sardegna 4-6.10 on mahdollisuus
saada lisämaksusta parveke 145 e.
Gabbiano Azzurrossa myös merinäköala.
HINTAAN
SISÄLTYY

Lufthansan reittivuorot Helsinki Frankfurt--Olbia-Cagliari Frankfurt –- Helsinki
majoitus 2 hengen huoneessa ohjelmassa mainituissa hotelleissa
(1 hengen huoneesta lisämaksu)
buffetaamiainen hotelleissa
matkaohjelmassa mainitut 8 ,ateriaa viineineen ja viininmaistajaiset
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
Silja Tuomisen opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisävero

Tarkemmat tiedot hotelleista:
HOTEL GABBIANO AZZURRO **** www.hotelgabbianoazzufro.it
HOTEL LA MARGHERITA
HOTEL SARDEGNA

***
***

www.hotellamargherita.it
www.sardegnahotelcagliari.it

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva Travel.
Matka toteutetaan edellyttäen, että siihen osallistuu 13 matkustajaa.

