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Verslagen  >  Lentetocht in Sardinië

Lentetocht in Sardinië

Panoramawandelen langs de Golf van Orosei

Na een succesvolle trip naar Corsica in maart 2010 trokken we afgelopen voorjaar naar diens

zuidelijke broer Sardinië. Het laatste decennium heeft Sardinië behoorlijk wat inspanningen geleverd

om de wandelaar te verleiden, al zal het wellicht nooit de weerklank van Corsica krijgen. De eerste

week maakten we dagwandelingen langs de grillige westkust van het eiland, de tweede week

trokken we naar het oosten voor een meerdaagse tocht. Het steile kustgebergte met z’n vele

rustieke baaien deed ons vooraf watertand

Verslag van kenneth, 19 november 2011.

29 maart

Vertrek: Cagliari
Aankomst: Lotzorai

Na een kleine week in het westen van Sardinië springen we in Cagliari op de bus richting oosten. We doorkruisen het
bergachtige zuidoosten van Sardinië en komen na een drietal uur aan in Lotzorai. Het duurt niet lang voor we the
Lemon House bereiken, waar we vooraf een kamer hebben gereserveerd. Het onthaal is op z’n zachts gezegd
vreemd te noemen. Peter, de gastheer, is vooral bezig met het in kaart brengen van mountainbikeroutes en heeft
weinig oog voor de mensen rondom hem. Toch weet hij ons nuttige informatie te verschaffen over de trektocht die
we hebben gepland. Hij raadt ons aan om voldoende water in te slaan en zal ons morgen naar het startpunt brengen.

We doen nog wat inkopen in de supermarkt, maken de rugzakken klaar en bestellen op aanraden van Peter een
pizza.

30 maart

Vertrek: Pedra Longa
Bivak: plateau tussen de Golgo-vallei en de kust
Hoogtepunt: klim langsheen de Punta Giradili

Het is nog vroeg wanneer Peter ons met de jeep naar de Golgo-vallei brengt. Vlakbij de kerk van San Pietro laten
we zes flessen water achter. Een absolute noodzaak, want zelfs in het voorjaar staan de rivieren hier droog. Het
gesteente is dermate poreus dat het water er gewoon onderdoor loopt. 
In Pedra Longa zwaaien we Peter uit. Links voor ons duikt de imposante punt van de Punta Giradili op. We volgen
aanvankelijk een smal paadje dat uitkijkt over zee. Hier en daar zien we de blauwe markering van de Selvaggio Blu,
een uitdagende trektocht van een kleine week langs de Golf van Orosei. Omdat deze route ook klimpassages en
‘abseil’-stukken bevat, doen we slechts een deel van deze trektocht. Het lastige middenstuk kunnen we omzeilen
via een omweg langs de Golgo-vallei.

Niet lang na ons vertrek worden we verrast door een koppel ezels die ons door het lage struikgewas nieuwsgierig
aanstaren. Het is even zoeken om het pad te vinden dat ons hogerop moet brengen, maar na anderhalf uur staan we
toch al op een hoogte van 358 meter. Op deze uitstekende rotspunt hebben we een mooi uitzicht op de Pedra Longa
en het achterliggende schiereiland van Arbatax.

Langs een aangenaam muilezelpad, de Cengia Giradili, banen we ons gestaag een weg verder omhoog. We passeren
kleurrijke rotsformaties en krijgen ten slotte de herdershut Cuile Duspiggius in het vizier. Afgezien van twee makke
herdershonden en een schare jonge geitjes is er niemand te bespeuren. De ligging is grandioos en we besluiten een
lange pauze te houden, temeer er vanuit het westen onweerswolken komen opzetten. De hele namiddag blijven we
in de buurt van de hut. Tijdens de droge passages genieten we van het zonnetje en de kuddes geiten die ons
nieuwsgierig gadeslaan. Het strokot zorgt bij regenpassages dan weer voor de nodige beschutting.

Beschrijving
We liepen van Pedra Longa, even boven Santa
Maria Navarrese, naar Cala Gonone. Beide
plaatsen liggen in de nabijheid van de Golf van
Orosei, zowat halverwege de Oostkust.

Geschatte totale afstand
4 à 5 dagen stappen

Kaarten
Ogliastra, 1:50000, R. Balzano Edizioni
IGMI 1:25000 nummers 517II, 518III, 518IV, 500II,
500III

Deelnemers
Kenneth Gijsel & Anneleen De Greve

Reisdatum 
van 30 maart tot 02 april 2011

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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Laat in de avond arriveert er een auto bij de hut. Noodgedwongen geven we ons plan op om hier ons tentje op te
zetten en trekken we verder. De zoektocht naar een geschikt kampeerplekje verloopt moeizaam. De andere
herdershutten hebben lang niet de charme van de Cuile Duspiggius en de plekken met wat begroeiing zijn
spaarzaam. Uiteindelijk is het al donker wanneer we onze tent in stenig terrein neerpoten. Gelukkig is de
onweersdreiging weggeëbd.

31 maart

Vertrek: plateau tussen de Golgo-vallei en de kust 
Bivak: Golgo-vallei
Hoogtepunt: Cala Goloritze, Punta Salinas

We staan op onder een stralende zon en zien nu pas goed in wat voor een stenig terrein we deze nacht kampeerden.
Voor het eerst zien we in de verte ons finale doel liggen, de badplaats Cala Gonone.
Langs een grindpad vol stenen dalen we af naar de Golgo-vallei. Achter de heuvels blinken de besneeuwde toppen
van het Gennargentumassief, met de 1834 meter hoge Punta Marmora als hoogste top. 
De Golgo-vallei is een idyllisch gelegen hoogplateau waar het krioelt van de dieren. Eerste volgen we een familie
runderen die ons feilloos de weg wijzen tot bij een vijvergebied met de toepasselijke naam Las Piscinas. Daar
treffen we een roedel wilde varkens aan. Vooral de energieke jongen stelen de show met hun gewroet en gekrijs.

Bij de bar Su Porteddu laten we onze bagage achter en volgen we een pad dat naar de Cala Goloritze leidt. We
klimmen eerst naar een hoogte van 462 meter. Op de top komen we een balkende ezel tegen die duidelijk nood
heeft aan wat affectie. We schenken hem de nodige aandacht en dalen vervolgens af langs een aangenaam paadje.
Onderweg komen we een aantal grotten tegen waar je ’s zomers aan de hitte kan ontsnappen. We passeren
eeuwenoude bomen en worden omringd door loodrechte rotswanden. Nog voor we het strand bereiken, doemt voor
ons de indrukwekkende naald van de 147 meter hoge Punta Goloritze op, een populaire klimrots. Het strand zelf is
van een adembenemende schoonheid. Het azuurblauwe water vormt een harmonieus geheel met de okerkleurige
kliffen en het witte zand. We nemen een frisse duik in het water en genieten royaal van de voorjaarszon.
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Na een tweetal uurtjes laten we het strand achter ons en zetten we koers naar de Punta Salinas, een hoog gelegen
rotsformatie met mooi zicht op de hele Golf van Orosei. De route wordt beschreven in de Rother wandelgids maar
blijkt desondanks niet zo makkelijk te vinden. De bewegwijzering is spaarzaam en de oriëntering blijkt niet zo
eenvoudig als gedacht. Toch staan we na twee uur klimmen op de Punta. Het uitzicht is inderdaad prachtig.
Beneden ons zien we de scherpe naald van de Punta Goloritze met daaronder het strand dat van hieruit wel heel erg
klein oogt.

We nemen de steile afdaling naar de Bacu Canale en pikken even later opnieuw het pad op dat ons terug naar de
Golgo-vallei leidt. In de schaduw van de refuge zetten we op een vlak stukje grasland onze tent op. We brengen een
maaltijd aan de kook en genieten even later van de sterrenhemel.

1 april

Vertrek: Golgo-vallei
Bivak: Cala Sisine
Hoogtepunt: Codula di Sisine, Cala Sisine

Vandaag staat een eenvoudige wandeling op het programma. Vanuit de Golgo-vallei zullen we de grindweg volgen
die helemaal tot aan het strand van Cala Sisine loopt, een tocht van een viertal uur. 
De zon schijnt alweer volop en jaagt ons snel uit de tent. We kramen op en lopen in de richting van de San Pietro-
kerk. Snel krijgen we het gezelschap van twee puppies, de ene spierwit en de andere pikzwart. Ze zien er hongerig
uit en denken wellicht bij ons iets te vinden. Zelfs tijdens een sanitaire tussenstop laten ze ons niet met rust. Om
ze niet de hele dag aan ons been te hebben, maken we van ons hart een steen en verjagen we ze hardhandig.

Aan de kerk vullen we onze watervoorraad aan en volgen we de wegwijzer naar Cala Sisine. De grindweg golft eerst
een tijdlang op en neer in noordelijke richting. Gelukkig is de weg zodanig steenrijk dat een gewone auto nauwelijks
vooruitkomt. Op een enkele terreinwagen na zijn we helemaal alleen. Op het plateau zien we aanvankelijk nog wat
runderen en geiten, maar naarmate de Codula de Sisine nauwer wordt zijn er geen zoogdieren meer te bespeuren.
Tijdens een rustmoment krijgen wel weer het gesmaakte bezoek van een koppel wilde varkens.

Hoe dichter we Cala Sisine naderen, hoe mooier het landschap wordt. De kloof wordt alsmaar enger en de
omringende bergen rijzen nu hoog boven de vallei uit. In de okerkleurige rotsen huizen duizenden zwaluwen die
energiek van rots naar rots vliegen. Hoewel de rivierbedding behoorlijk breed is, is er van een rivier geen sprake.
Hier en daar ligt nog een resterend plasje water. Zonder een voldoende watervoorraad zou het hier wel eens lastig
kunnen worden.
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Een handvol kilometers van het strand vandaan, houdt de grindweg op. Auto’s die zich de moeite getroost hebben
om helemaal tot hier te rijden, moeten hier hoe dan ook aan de kant. We volgen nu de zanderige rivierbedding en
bereiken na een halfuurtje de rustieke Cala Sisine. Het zandstrand is een paar honderd meter breed en wordt
omgeven door honderden meters hoge bergen. Op één koppel na is er geen kat te bespeuren. In de zomermaanden
is dat wel eventjes anders, wanneer boten uit Cala Gonone hier dagelijks honderden badgasten droppen.

We genieten van de rust, zetten een tasje koffie en laten de uren voorbijglijden. Van tijd tot tijd nemen we een
verfrissende duik in zee.

Wanneer onze twee collega-baders hun boeltje bij elkaar rapen en terug naar hun wagen sloffen, hebben we het
strand voor ons alleen. We poten de tent neer in de schaduw van een rij bomen en verzamelen wat drifthout voor
een kampvuur. Onder een indrukwekkende sterrenhemel genieten we ’s avonds van een warme maaltijd. Een
moment om in te kaderen.

2 april

Vertrek: Cala Sisine
Eindpunt: Cala Gonone
Hoogtepunt: Cala Luna

Het is pas half zeven wanneer de zon aan de horizon komt piepen. De lucht is kraakhelder en er staat een harde
wind. De kalkbergen achter ons zien er door de stand van de zon nog mooier uit dan gisteren.

Van bij de start gaat het meteen fel bergop. Ondanks het vroege uur gutst het zweet van ons lijf wanneer we ons
naar boven hijsen. In zigzagvorm klimmen we naar een hoogte van 300 meter. We werpen een laatste blik op de
Cala Sisine en volgen vervolgens een smal geitenpaadje dat mooie uitzichten biedt over de Golf van Orosei. Kort
daarop gaat het opnieuw snoeihard bergop door het bos. Pas wanneer we na anderhalf uur stappen de vervallen
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herdershut Cuile Sacedderano bereiken, krijgen we opnieuw uitzichten voorgeschoteld.
We komen nu in één groot steenlandschap terecht en zetten onze weg voort in de richting van Cala Luna. Het is
even opletten om het juiste weggetje te vinden, maar bij goed weer lijkt verkeerd lopen uitgesloten. We lopen een
tijdlang op plateau op een hoogte van 600 meter en vorderen gestaag in noordelijke richting.

Wanneer we al een tijdje opnieuw aan het dalen zijn, zien we rechts van ons een opmerkelijke rots, de zogenaamde
S’Architieddu Lupiru, S’Arcada. In deze rots zit een perfect ovaal gat dat als een venster uitkijkt over de kustlijn.
Om bij het venster te komen, moeten we even het pad verlaten, maar het is de omweg zeker waard.

Een uurtje later komen we aan bij de Cala di Luna, een strand dat vooral onder rotsklimmers erg populair is. Het
strand wordt omgeven door steile overhangende rotsen en oefent blijkbaar een onweerstaanbare drang uit. Van de
rust van gisteren is vandaag geen sprake meer. Ook in het laagseizoen vaart vanuit Cala Gonone een bootje naar
hier, en blijkbaar hebben heel wat mensen zich vandaag door het mooie weer laten verleiden. Je kan hen geen
ongelijk geven, want de locatie is allesbehalve mistroostig te noemen.

Hoewel het nog altijd maar begin april is, zorgt de felle zon toch al voor behoorlijk hoge temperaturen. Ik duik dan
ook meteen de zee in om de opwarming van mijn lijf een halt toe te roepen. We rusten wat uit aan het strand en
gaan vervolgens opnieuw op pad voor het laatste deel van de tocht. We verlaten de baai en stappen een halve
kilometer landinwaarts. Hier loopt een paadje rechts omhoog de vallei uit. Een terugblik levert een mooi zicht op
over de Cala di Luna. De combinatie van het azuurblauwe water, het parelwitte strand en de steile rotsflanken blijft
een topper.
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Het vervolg van de route kan ons minder bekoren. Het pad loopt nu op en neer door dicht struikgewas en de
uitzichten zijn minder boeiend. Het duurt allemaal wat langer dan verwacht en we kunnen niet snel genoeg in Cala
Gonone zijn. Bij de Caletta Fuili verlaten we het wandelpad en komen we op de asfaltweg terecht. Jammer om
deze mooie vierdaagse op deze manier te moeten beëindigen. Gelukkig blijkt de asfaltweg door een grondverzakking
afgezet voor het verkeer, waardoor het toch nog rustig wandelen blijft.

In Cala Gonone laten we ons eens goed gaan en boeken we een kamer in het gelijknamige hotel. We graaien wat
lekkers mee uit de winkel en genieten van op ons terras van het weide uitzicht over de Middellandse Zee. Het saaie
stuk van daarnet is snel vergeten …

Conclusie
Sardinië heeft ons niet ontgoocheld. Wie houdt van rustieke baaien, steile kliffen en hier en daar een

zwijn, moet aan de Golf van Orosei zijn.

Sardinië bezoek je best in het voor- of najaar: geen massatoerisme en draaglijke temperaturen.

Het busnetwerk in Sardinië is zeer goed. Zelfs in het voor- en najaar rijden er dagelijks meerdere bussen.

Het makkelijkst kom je er met de vlieger. Ryanair vliegt rechtstreeks van Charleroi naar Cagliari.

Er zijn een aantal wandelgidsen op de markt. Wij gebruikten er twee:

- Rother Wanderführer Sardinien: beschrijft dagtochten over het hele eiland, waaronder een grote concentratie rond de Golf
van Orosei en het Gennargentumassief – Lonely Planet ‘Hiking in Italy’ bevat een hoofdstuk over Sardinië

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.
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