Sreda 9. Oktober 2019

Pohodniško na Sardiniji

Pohodniki Triglav smo v oktobru uresničili dolgoletno željo, obisk
Sardinije. Izbrali smo njen severozahodni del.
Z letalom smo poleteli iz Benetk v Alghero ter si tako podaljšali uživanje
na otoku. Ljubitelj Sardinije, enkraten vodič Damijan, nas je že prvo
popoldne vodil po mestu Alghero, živahnem pristanišču sredi oljčnikov,
nasadov evkaliptov in pinij. V tem starem obzidanem mestu z več stolpi
(bastiglie) so še vedno vidni katalonski vplivi.
Obiskali smo tudi Castelsardo in se povzpeli do dvorca vrh mestne vzpetine
od koder se nam je nudil pogled na mestne uličice in živo pisane hiške; pa
Stintino , zanimivo ribiško vasico blizu čudovite plaže La Pelosa. Kar
očaral nas je pogled na kontrast belo modre panorame: na bel pesek in skale
ter kristalno čisto morsko gladino turkizne barve. Morje nas je vabilo in
treba je bilo izkoristiti ponujeno priložnost ter zaplavati.
Ves čas nas je iz daljave vabil rt Capo Caccia s trdnjavo na vrhu in dosegli
smo ga. Tudi po 654 stopnicah vklesanih v steno, ki so spominjale na pot
ljubezni v Cinque terre, smo se spustili v čudovito Neptunovo jamo. Pod
večer smo se z ladjico zapeljali na odprto morje, kjer nas je navdušil
krasen sončni zahod.
Uživali smo tudi med pohodom po narodnem Parku Conte, ki nam je nudil
prekrasne razglede. Na visoki previsni skali nad morjem smo se
fotografirali.
Obiskali smo veliko turistično kmetijo La Pinetta, okusili njeno ponudbo:
ovčji sir, meso in mesne izdelke, vino ter oljčno olje. Podučili so nas,
kako olje okušati.
Nekaj posebnega je bil obisk ribiških mestec Bosa in Bosa Marina z gradom
Malaspina in pisanimi hiškami. V restavraciji tik ob morju smo s pristnim
kosilom, zdravico in pesmijo zaključili izlet, ki nam bo še dolgo ostal v
spominu. (Mirjam, PN 10/2019)

Z avtobusom Nomaga in šoferjem Alešem smo se zapeljali do letališča Marco
Polo v Benetkah

Prispeli smo na letališče Marco Polo v Benetkah

Darija še v strahu pred
letom.

Iz Benetk ......

........ v Algheru na Sardiniji.

Na letališču nas je čakal lokalni avtobus, s katerim smo se vozili
vse dni. In kmalu smo prispeli v Hotel Residence Europa kjer so nas
pričakali s pijačo dobrodošlice.

Še nekaj besed o Sardiniji
Je s površino 24.000 km/2 drugi največji otok v Sredozemskem morju. Leži
zahodno od Apeninskega polotoka in malo južno od francoske Korzike.
Politično je avtonomna pokrajina Italije in ima zato nekaj notranje
avtonomije. Razdeljena je na štiri province. Glavno mesto je Cagliari, ki

je tudi največje mesto na otoku. Sardinci govorijo domorodno sardinščino.
Uporabljajo pa tudi več manjšinskih jezikov: sasarščino, korziško
galurščino, algaresko katalonščino in ligurski tabarkino. Vsi jeziki so
priznani z regionalno zakonodajo in so enakovredni italijanščini.
Podnebje je milo. Temperatura ne pade pod 10 stopinj. Dežuje predvsem v dveh
obdobjih (november-december in februar-marec) v višjih predelih obilneje.
Značilno je tudi, da skoraj nepretrgan nizki zračni tlak povzroča stalne
vetrove, predvsem maestral in to večkrat več kot 100km/ uro. Veter so
pametno uporabili za pridobivanje električne energije in postavili več
vetrnic.
Ima razvit raznolik ekosistem: gore (najvišji je Punta La Marmora 1934 m).
gozgove, ravnine, velika nenaseljena področja, reke ( na vzhodu v glavnem
hudournike z velikim padcem, na zahodu, ki je delno ravninski z mnaj strmimi
vzpetinami, so reke daljše in manj deroče- n.pr. Tirso in Temo.) Naravnih
jezer na otoku ni so pa umetna, ki so nastala z zajezitvijo glavnih rek. Tu
najdemo kraške pojave, granitne masive, podmorski živelj. Zgodovinska
osamljenost otoka je prispevala k ohranitvi mnogih živalskih in rastlinskih
vrst.
Prebivalstvo se preživlja v glavnem s kmetijstvom (žita, oljke, trte, sadje
zelenjava in tobak) in rejo drobnice (poznan je sardinski ovčji sir).
Poizkušajo tudi z industrijo vendar igra na otoku glavno vlogo turizem. Ne
podpirajo pa množičnega turizma.
Dobra je sardinska kuhinja, preprosta hrana kmeta in ribiča (razne vrste
pašte, ribe). Poznajo več kot 300 vrst kruha. Najstarejši ohranjeni recepti
so stari več kot 200 let.

Čas je, da predstavim našega vodiča po Sardiniji: To je Damijan Habijanič,
ki Sardinijo zelo dobro pozna. Za nas vse je bil izreden vodič: preprost,
prijazen, umirjen. Hvala mu, da nam je SZ del Sardinije tako lepo prikazal,
da nam bosta oba ostala še dolgo v lepem spominu.

Po namestitvi v sobe smo se zbrali pred hotelom in šli peš na ogled mesta
Algero.

Alghero ima okrog starega mestnega jedra še dobro ohranjeno "zlato obzidje"
(zaradi barve ga tako imenujejo), ki se začne pri Piazza Sulis in se vleče
do Porte a Mare in do Marine. Obzidje ima na notranji strani na 22. metrih
višine pešpot, ki omogoča obiskovalcem lepe razglede na Capo Caccia. Le-ta
se začne s Torre Sulis in nadaljuje do Bastione Cristoforo Kolumbo, Torre
San Giacomo, Bastiona Marco Polo, Torre di Polveriera, Torre di San Elma,
Bastione Magellano in konča pri vratih Porta a Mare (druga od vrat v
Algero). Bastiona della Madallena je vzidana v Forte della Madallena.

Piazza Sulis Alghero

Torre della Campana

Torre di San Elmo

Torre del Porticiolo

Torre di Porta Terra

Torre di San Giacomo

Torre e forte del Madallena
ALGERO
Zgodovino otoka so zaznamovali Nuragi, Kartažani, Feničani, Rimljani,
Katalonci.V srednjem veku je bil Alghero pod oblastjo Kataloncev in njihov
vpliv se čuti še danes .
Zaradi izredne lege je mesto tu začela graditi družina Doria iz Genove že
leta 1102, in je tu vladala nekaj stoletij.Po zasedbi Kataloncev je v
začetku 16.stol. dobilo mesto škofa in status kraljevega mesta. Tedaj so se
v njem naselili prebivalci iz raznih dežel tedanje kraljevine, tu katalonci.
Ti so izrinili prvotno prebivalstvo, ki so ga naseljevali drugod kot sužnje.
Tedaj se je prvotni algerski jezik skoraj izgubil. Sedaj ga uporablja le
10-15% prebivalstva Algera. Oba manjšinska jezika, katalonski in algerski
sta priznana od italijanske vlade. Mesto se zelo trudi, z raznimi tečaji in
umeščanju v šolske programe, da bi ju ohranilo.
Mesto je eno glavnih na Sardiniji in ena glavnih vrat na otok tudi zaradi
bližnjega letališča.
Je glavno mesto "Koralne riviere" saj ima neprecenljive vire rdečih koral
visoke kvalitete, prav zaradi kristalno čiste vode. Korala je upodobljena
tudi v grbu mesta. V mestu je muzej koral.
Med dobo fašizma so izsušili mnoga mokrišča in ustvarili periferijo
Fertilie. Tu so zgradili Vinsko klet Santa Maria La Palma.
Med drugo svetovno vojno je bilo mesto bombardiran., Utrpelo je veliko
škodo. 1950 se je končala epidemija malarije. Od tedaj dalje je Algero
postal turistično središče.
Arhitekturno ima mesto katalonske značilnosti zato mu domačini pravijo
"Barceloneta"- Mala Barcelona.

Alghero grb- obstaja pa več različic

Uradna sardinska zastava: Križ Sv. Jurija razdeli rastavo na štiri polja s
štirimi glavami Mavrov

Starostnikov je v Algheru kot po celi Sardiniji veliko, prav zaradi
ekosistema in ugodnih vremenskih pogojev. Le-tem so posvečene poslikave.

Eden od apartmajev

Založenost marketa v bližini hotela

Prvi dan: večerja v mestu v eni od tipičnih restavracij s
tipično hrano: pašta takšna in drugačna, a dobra.

