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EN OMGEVING

CAGLIARI
POSTCODE 09100 | 164.250 INWONERS

Zoals in alle havensteden aan de Middellandse Zee zou je 
hier per schip moeten aankomen. Dat is immers hoe de 
eerste migranten in de oudheid hier ook aankwamen en 
zo zul je met een blik beseffen dat Cagliari een uitzonder-
lijke ligging en een apart karakter heeft. Caglia ri is de 
hoofdstad van Sardinië en heel zuidelijk. Op het einde 
van de enorme, uitnodigende baai die met meren is om-
ringd (voormalige zoutpannen), strekt de stad zich over 
kleine heuvels uit. De meest opmerkelijke daarvan is het 
Castello (de citadel), het historische centrum, precies op 
het hoogste punt. Lange straten leiden omhoog naar de 
kathedraal, het lijken wel donkere, smalle gangen. Het 
historische centrum werd tijdens de Tweede Wereldoor-
log grotendeels vernietigd, maar zijn definitieve vorm 
heeft het een eeuw geleden gekregen.

Cagliari is op-en-top Italiaans, net zoals de stad in hart 
en ziel 100% Sardijns is. Haar eenzaamheid heeft haar ka-
rakter bepaald, maar daardoor is het haar ook gelukt haar 
stijl en persoonlijkheid te bewaren. Je kunt haar vergelij-
ken met een lichtgeraakte, vrije en vergeten vrouw, ze is 
het eenvoudige, chique familielid in de eilandenfamilie 
van de Middellandse Zee. Cagliari is minder barok en cha-
otisch dan Napels, minder complex dan Palermo en veel 
makkelijker om je thuis te voelen dan Genua en Rome.

De mensen rijden er slecht en ze parkeren nog slech-
ter, soms krijg je er de kriebels van, maar de afstanden zijn 
niet te groot en dus verken je Cagliari te voet, de beste 
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manier is om van de haven naar het Castello en weer terug te lopen en daarbij van 
straatje naar straatje te drentelen, van plein naar plein, in het trage ritme dat reizigers 
vroeger hanteerden. Adagio ma non troppo!

Een beetje geschiedenis
De geschiedenisboeken bevestigen dat de stad ongeveer 1000 jaar voor onze jaartelling 
door de Feniciërs werd gesticht. Die kwamen uit het Nabije Oosten (het huidige Liba-
non) en doopten hun kleine haven Karalis (wat zoveel betekent als ‘stad van steen’). In 
de loop der eeuwen is die naam tot Cagliari vervormd. De Carthagers (afkomstig uit het 
noorden van wat nu Tunesië is) vestigden er een kolonie. In 238 v.Chr. werden ze echter 
door de Romeinen verjaagd en die bouwden er een strategische basis uit in het centrum 
van de Middellandse Zee. Ze domineerden de stad en het eiland zeven eeuwen lang en 
lieten enkele sporen na zoals een amfitheater, dat er nog altijd staat. Vervolgens bepaal-
den Vandalen, Byzantijnen, Pisa, Aragonezen enzovoort de geschiedenis van het eiland. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Cagliari door de fascisten van Mussolini gecon-
troleerd en van februari tot mei 1943 door de Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd. 
De stad werd bijna voor de helft verwoest. Na 1945 werd alles weer herbouwd.

AANKOMST EN VERTREK

meT HeT vliegTUig

L  aeroporto Cagliari (overzichtskaart): via 
dei Trasvolatori, 09030 Elmas. Circa 6  km ten 
noordwesten van Cagliari T  070 211 211 
o  sogaer.it. Wifi.` Verschillende maatschappijen, 
ook lowbudgetmaatschappijen vliegen vanuit Bel-
gië en Nederland naar Cagliari.
Je vindt er een kantoor met toeristische informatie 
(in de zomer ma.-vr. 9.00-18.00 u, za.-zo. 9.00-
20.00 u), een pinautomaat en autoverhuurbedrijven.

naar het stadscentrum
• met de trein: de handigste en goedkoopste 
manier. Om de 10-15 min een trein, 5.30-23.10 u. 
Reisduur: 6-8 min. Prijs: circa € 1,30. Je komt aan 
in het stazione ferroviaria (plattegrond A2, piaz-
za Matteotti). Er rijden rechtstreekse treinen naar 
oristano, Sassari, Porto Torres, iglesias en 
olbia (T  89 20 21 o  trenitalia.com).
• met de taxi: reken op € 15-25 (duurder na 
22.00 u en op zon- en feestdagen). Radio Taxi 
Quattro Mori (T  070 40 01 01, dag en nacht) of 
Radiotaxi Rossoblù (T  070 66 55).

meT De BooT

F  Stazione marittima (plattegrond B3): 
molo Dogana. Maatschappij Tirrenia (buiten 

plattegrond, via A2, 3): via Riva di Ponente  1 
T  070 892 123 o  tirrenia.it. Informatie en kaart-
jes ter plaatse. Vertrek omstreeks 19.00-19.30 u.
• van en naar Civitavecchia (lazio): circa 
1 boot per dag. Reisduur: 13-16 uur.
• van en naar napels (Campanië): 1-2 boten 
per week. Reisduur: 13½ uur.
• van en naar Palermo (Sicilië): 1  boot per 
week. Reisduur: 12 uur.
• van en naar arbatax (oostkust van Sardi-
nië): 2 boten per week vanaf Molo Sabaudo erte-
genover (plattegrond A3). Reisduur: 12 uur.

meT De Trein

S  Treinstation (plattegrond a2): piazza Mat-
teotti T  89 20 21 (gratis) o  trenitalia.com.
• van en naar iglesias: circa 10 treinen per dag 
en meer met overstap in Villamassargia-Domus-
novas. Reisduur: 1-1½ uur.
• van en naar Carbonia: circa 5  treinen per 
dag. Reisduur: 1 uur.
• van en naar oristano: circa 10  treinen per 
dag. Reisduur: 1 u en 10 min.
• van en naar Sassari: circa 1  trein per dag, 
meer met overstap in Oristano of Ozieri-Chilivani. 
Reisduur: 3-3½ uur.
• van en naar macomer: circa 5  treinen per 
dag, meer met overstap in Oristano. Reisduur: 
2-2½ uur.
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• van en naar Porto Torres: circa 1  trein per 
dag met overstap in Oristano. Reisduur: 3  u en 
40 min.
• van en naar olbia: circa 2  treinen per dag, 
meer met overstap in Oristano of Ozieri-Chilivani. 
Reisduur: 4 uur-4 u en 40 min.
• Trenino verde (het groene treintje): T  070 
265 71 o  treninoverde.com.` Dit toeristentreintje 
bestaat uit een houten wagon die door een 
stoomlocomotief wordt getrokken en is een origi-
nele en leuke manier om het zuidoosten van Sar-
dinië te ontdekken. De lijn verbindt het station van 
mandas, 55 km ten noorden van Cagliari, met de 
haven van arbatax (aan de oostkust van het ei-
land). Neem in Cagliari op het piazza Repubblica 
(plattegrond D2) heel vroeg de tram (om de 10 min 
een tram) naar het station van Monserrato. Daar 
kun je de trein naar Mandas nemen. Voor de beste 
aansluiting met de Trenino verde neem je om 
7.00 u de trein in Monserrato, dan ben je om 
8.40 u in Mandas.
De Trenino verde rijdt elke dag behalve op dins-
dag, van half juni tot begin september. Een enkel-
tje kost ongeveer € 30. Totale reisduur: 6½  uur. 
Tijdens de rit Cagliari-Monserrato-Mandas door-
kruis je de heuvels van Trexenta. Die zijn bezaaid 
met dennen en amandel- en olijfbomen en bren-
gen je naar de regio Barbagia di Seui. De rit met 
de Trenino verde is het interessantste en ook het 
mooiste. De trein maakt veel lussen op de berg-
flanken van Ogliastra, het meest ongerepte deel 
van Sardinië, en rijdt over bruggen en viaducten 
en door tunnels. Door de duur van de rit is het niet 
mogelijk dezelfde dag terug te keren met de Treni-
no verde. Je kunt een auto huren in Arbatax, ter 
plaatse overnachten en de volgende dag terugke-
ren met de trein of terugkeren met de bus (snel-
ler).

meT De BUS

O  Stazione arST (busstation, plattegrond 
a2): piazza Matteotti T  070 409 83 24, 070 732 
22 44 en 800 865 042 (gratis) o  arst.sardegna.it`.
• van en naar Pula, Chia en Teulada: 
2-10 bussen per dag (bus 125), afhankelijk van het 
seizoen. Reisduur: respectievelijk 50 min, 1¼ uur 
en 1 u en 50 min.

• van en naar Sant’antioco: 1 bus per dag 
(bus 862), niet op za.-zo. Reisduur: 2 u en 20 min.
• van en naar nuxis, giba en Carbonia: 
1-2 bussen per dag (bus 811). Reisduur: respectie-
velijk 1½ uur, 2 uur en 3 uur.
• van en naar villasimius: 2-6 bussen per dag 
(bus 101). Reisduur: 1½ uur.
• van en naar iglesias: circa 2 bussen per dag 
(bus 801). Reisduur: 1¼ uur.
• van en naar Barumini: circa 2 bussen per dag 
(bus 436 en bus 501), niet op za.-zo., via villamar 
en villanovafranca. Bus 501 rijdt langs de lucht-
haven. Reisduur: 1¾ uur.
• van en naar oristano: circa 2 bussen per dag 
(bus 444), niet op za.-zo., via arborea. Reisduur: 
2 uur.
• van en naar Tortoli: 2-4  bussen per dag 
(bus 103), afhankelijk van de dag. Ideaal om terug 
te keren naar Arbatrax na een rit met de Trenino 
verde. Reisduur: 3 u en 10 min.
• van en naar nuoro: circa 2  bussen per dag 
(bus 9342). Reisduur: 2 u en 40 min.
• van en naar Sassari: 2-3  bussen per dag 
(bus 9343). Reisduur: 3¾ uur.
• van en naar olbia: circa 1 bus per dag, van 
maatschappij Turmo Travel (T  078 921 487 
o  gruppoturmotravel.com). Reisduur: 4 u en 20 min.

JE VERPLAATSEN IN DE STAD

Vermijd het om met je auto in het centrum van de 
stad te rijden. Het is onhandig en bovendien in 
bepaalde delen verboden voor niet-inwoners (ZTL, 
Zona a Traffico Limitato). Laat je auto daarom ach-
ter in de parkeergarage in de viale regina 
elena (detailkaart C1), vlak bij het centrum. Je 
betaalt circa € 6 voor 24 uur. Er is ook een groot 
parkeerterrein achter het treinstation (plat-
tegrond a2). Het terrein is dag en nacht ge opend 
(maar wel duurder: circa € 10 per 24 uur). 
Als je op straat wilt parkeren, onthoud dan dat 
blauwe lijnen betekenen dat je moet betalen, 
meestal elke dag 9.00-13.00 u en 16.00-20.00 u. 
Reken op circa € 1 per uur (€ 0,50 per uur als het 
verder van het centrum is). Gele lijnen betekenen 
dat alleen inwoners er mogen parkeren. Witte lij-
nen of geen lijnen betekent dat je gratis mag par-
keren, maar controleer goed of er geen parkeer-
verbod geldt.
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q  avis: bij het treinstation, via Roma 16 T  070 
674 903 o  avis.it.`

q  Hertz: piazza Matteotti 8 T  070 651 078 
o  hertz.it.`

q  europcar: viale Monastir (km 3,350) bij hotel 
Sardegna T  070 208 41 15 o  europcar.it.`

NUTTIGE ADRESSEN EN 
INFORMATIE

I  Bureau voor Toerisme (plattegrond a2, 
1): via Roma 145. Op de begane grond in het 
Palazzo civico (stadhuis) o  070 677 73 97 en 338 
649 84 98 o  cagliariturismo.it. Dag. geopend 
9.00-20.00 u (nov.-maart tot 17.00 u en buiten het 
seizoen zo. tot 15.00 u).` Stadsplattegrond, infor-
matie over het openbaar vervoer, recreatiemoge-
lijkheden (boottochten, uitstapjes …). Koop er de 
Guida della città, heel handig. Je kunt op de web-
site een gratis audiogids downloaden op je smart-
phone voor een stadswandeling. Vriendelijk en 
bekwaam personeel. Er is ook een infopoint 
(plattegrond a3, 2) aan de Molo Sanità, bij de 
haven. Geopend als een boot aanmeert.
B  Postkantoor (plattegrond a2): piazza del 
Carmine 27. Geopend ma.-vr. en za.ochtend.`

A  ospedale civile San giovanni di Dio (de-
tailkaart B1): via Ospedale 46 T  070 60 91.`

A  Farmacia Spano (plattegrond B2, 4): via 
Roma 99 T  070 655 683. Geopend ma.-za. 9.00-
14.00 u en 16.30-19.30 u.`

k  libreria la Feltrinelli Point (plattegrond 
B2, 6): via Roma 65 T  070 650 256. Ge opend ma.-
za. 9.00-20.30 u, zon- en feestdagen 10.00-13.00 u 
en 16.30-20.30 u.` De beste boekhandel in het cen-
trum van Cagliari, met ook boeken in andere talen.

k  markten: de grote mercato San Benedetto 
(buiten plattegrond, via D1; ma.-za. 7.00-14.00 u, 
piazza San Rocco). Daarnaast is er de mercato 
Santa Chiara, de kleinste en meest toeristische 
markt, maar heel gezellig (detailkaart B1; ma.-za. 
7.00-20.00 u, zo. 9.00-20.00 u, scalette Santa 
 Chiara).

SLAPEN

Belangrijk: In de zomer moet je ruim vooraf 
reserveren. In B&B’s is het ontbijt inbegrepen, 
dat vermelden we niet apart. De eigenaren zijn 
echter wettelijk verplicht alleen bewerkte pro-
ducten te serveren. Het resultaat is dat het pri-
ma colazione vaak niet veel voorstelt. Gelukkig 
negeren veel eigenaren de wet en serveren ze 
toch zelfgemaakte jam en taart. Sommige heb-
ben een overeenkomst met een bar in de buurt 
waar je terechtkunt voor een cappuccino en 
torta (en een glas water!).

CamPing

C  Camping Pini e mare (buiten overzichts-
kaart, 10):  via Leonardo da Vinci 287, 09045 
Quartu Santa Elena. 18 km ten oosten van Cag-
liari, net voorbij het gehucht La Capitana. Er rijdt 
een bus van maatschappij CTM vanuit het cen-
trum (halte tegenover de camping) T  070 803 
103 :  info@piniemare.com o  piniemare.
com. Geopend Pasen-sept. Staanplaats € 16-41 
voor 2  personen, afhankelijk van het seizoen, 
bungalows (2-4  personen) € 50-150.` De cam-
ping werd aangelegd in terrassen in de scha-
duw van dennen. Goed onderhouden (ouder-
wets maar schoon sanitair) en goed uitgerust, 
met een bar, kruidenierszaak, speeltoestel-

A  Nuttige adressen
A  Ospedale civile S. Giovanni di Dio

H  Slapen
11 Hostel Marina
15 Hotel La Terrazza
19 B&B Crisaripa en  

studio Passion and Lust
20 B&B Birkin
21 Cagliari Boutique Rooms
22 B&B Inas

RN  Eten
30 Coccodi
32 Manàmanà
43 Pani e Casu

DM  Koffiedrinken, iets drinken, uitgaan
51 Tiffany Caffè
52 Antico Caffè
53 Caffè Libarium
56 Vinvoglio Wine Jazz Club

Y  Een ijsje eten
70 Stefino
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len  … Kies een staanplaats ver van de weg 
(overdag nogal rumoerig). Te midden van het 
groen, iets hoger dan de staanplaatsen, staan 
ook enkele bungalows. Aan de overkant van de 
weg begint een pad naar een klein keienstrand 
zonder veel charme. Geen geweldige camping, 
maar wel de camping het dichtst bij Cagliari.

In de buurt van de Marina 
en de haven

JeUgDHerBerg

H  Hostel marina (detailkaart B2, 11): 
 scalette San Sepolcro 3. Neem de trap links van 
de kerk T  070 670 818 :  booking@hostel-
marina.it o  hostelmarinacagliari.it V  Bed op 
slaapzaal (4-6 bedden) € 22; tweepersoonskamer 
€ 60, bescheiden ontbijt en lakens inbegrepen. 
Wifi.` Grote jeugdherberg in het centrum, geves-
tigd in een voormalig klooster uit de 17de eeuw, 
met een grote patio. Grote slaapzalen maar ook 
tweepersoonskamers en gezinskamers. Alle ka-
mers hebben een eigen douche en wc. Comforta-
bel, praktisch en schoon. Gezellige sfeer maar 
nogal lawaaiig, vooral als er grote groepen zijn 
en de scholen uitgaan. Vriendelijke ontvangst.

goeDKooP ToT DoorSneePriJS

H  B&B il Cagliarese (plattegrond B3, 12): 
via V. Porcile 19 T  339 654 40 83 :  info@il-
cagliarese.com o  ilcagliarese.com. Tweeper-
soonskamer € 50-90, afhankelijk van het sei-
zoen. Betaalkaarten niet geaccepteerd. Wifi.` Dit 
adres vlak bij de haven biedt frisse kamers met 
een hedendaagse inrichting en maritieme sfeer. 
Comfortabele kamers waarvan enkele met een 
balkon. Gezellige kitchenette. Vriendelijke ont-
vangst. Een uitstekend adres.
H  B&B la Terrazza Sul Porto (plattegrond 
a2, 13):  largo Carlo Felice 36 T  070 658 997 
en 339 876 01 55 :  bbcagliari@laterrazza-
sulporto.com o  laterrazzasulporto.com. Twee-
persoonskamer € 50-80, afhankelijk van het 
comfort en het seizoen. Betaalkaarten niet ge-
accepteerd. Internet, wifi.` De absolute troef van 
dit adres is het schitterende terras. Het is im-

mens groot, om het hele huis heen en er staan 
zitbanken, hangmatten en zelfs een keuken. Je 
geniet er van een uitzicht op de haven. Eenvou-
dige, schone kamers met of zonder eigen badka-
mer. Gezellig, in vintagestijl ingericht (met oude 
posters, meubels en collector’s items uit de ja-
ren 1950-1970). Vriendelijke ontvangst. Een 
heel goed adres.
H  B&B Fior di loto (plattegrond a1, 24): 
viale Trieste 56 T  070 756 71 66 en 335 785 
01  99 :  bbfiordiloto@gmail.com o  fiordi-
lotocagliari.com. Tweepersoonskamer € 60-80, 
afhankelijk van het seizoen. Wifi.` Het moderne 
pand ziet er aan de buitenkant niet bepaald aan-
trekkelijk uit, maar binnen vind je mooie, com-
fortabele kamers, een gezellige ontbijtzaal waar 
je altijd terecht kunt voor een kop koffie of thee 
en een goed boek. Vriendelijke ontvangst. Op 
amper 5 min lopen van het centrum. Een onbe-
rispelijk adres. 
H  B&B old Caralis (plattegrond B3, 14): 
via V. Porcile 11 T  349 291 28 53 :  info@
oldcaralis.it o  oldcaralis.it. Tweepersoonska-
mer € 60-80, afhankelijk van het seizoen en de 
duur van je verblijf. Wifi.` In een oud huis dicht 
bij de haven, dus heel goed gelegen, niet ver 
van de restaurants en de levendige stadsdelen. 
Drie eenvoudige, schone en comfortabele ka-
mers. Er valt niet heel veel licht naar binnen, 
maar ze zijn stil, want ze liggen niet aan de 
straatkant. Gezellige, gemeenschappelijke keu-
ken. Vriendelijke sfeer. Je wordt verwelkomd 
door een vriendelijke, Sardijnse mamma.
H  Hotel la Terrazza (detailkaart B1, 15): 
via S. Margherita 21 T  070 668 652 :  info@
laterrazzahotel.com o  laterrazzahotel.com. 
Tweepersoonskamer € 75-85, ontbijt inbegre-
pen. Internet, wifi.` Aan de voet van het Castello 
en vlak bij de levendige Marina staat dit gezelli-
ge familiehotelletje met een vijftiental eenvou-
dige, pretentieloze maar praktische kamers. 
Comfortabel en echt heel schoon. Een goede 
prijs-kwaliteitverhouding en goede ontvangst.

DoorSneePriJS ToT lUXUeUS

H  affittacamere Sardinia Domus (platte-
grond a2, 16):  largo Carlo Felice 26 T  070 
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659 783 :  info@sardiniadomus.it o  sardinia-
domus.it. Tweepersoonskamer € 70-110, afhan-
kelijk van het seizoen. Wifi.` In een oud apparte-
ment dicht bij de haven, boven de bomen van de 
laan. Een twaalftal grote, comfortabele kamers 
(ook geschikt voor gezinnen), ingericht met veel 
rood en wit. Uitzicht op de straat (dubbele be-
glazing) of op een binnentuintje. Dezelfde eige-
naren verhuren nog een tiental kamers in een 
ander pand in dezelfde wijk (via Angioy 23). 
Deze zijn een beetje goedkoper (tweepersoons-
kamer € 60-80), omdat ze ouderwetser zijn, 
maar ze zijn ook schoon. Je ontbijt in Enò Vine-
ria er vlak bij (zie de rubriek ‘Koffie drinken, iets 
drinken, uitgaan’ verderop). Vriendelijke ont-
vangst.
H  Hotel italia (plattegrond a2, 17): via Sar-
degna 31 T  070 660 410 :  info@hotelitalia-
cagliari.com o  hotelitaliacagliari.com. Twee-
persoonskamer € 75-120, afhankelijk van het 
seizoen, ontbijt inbegrepen. Wifi.` Dit hotel in 
een voetgangersstraatje in de toeristische wijk 
van Marina, vlak bij de haven en het station, ziet 
er niet bijzonder mooi uit, maar biedt sobere, 
moderne, praktische kamers, waarvan enkele 
werden gerenoveerd. Het is er soms lawaaiig, 
kies bij voorkeur een kamer aan de achterkant. 
Professioneel en vriendelijk personeel.
H  B&B antica residenza marina di Cas-
tello (plattegrond B2, 18):  via Roma 75A 
T  070 289 04 77 en 335 812 58 81 :  location-
city@gmail.com o  bedandbreakfastcagliari-
city.it. Tweepersoonskamer € 80-130, afhanke-
lijk van het seizoen. Wifi.` Mooi adres op de 
bovenste verdieping van een oud, karaktervol 
pand aan het water, modern en mooi ingericht. 
Je kunt kiezen uit vier hedendaagse, comforta-
bele kamers (met airco). Het is er rustig, want 
de meeste kamers bevinden zich aan de achter-
kant. De grootste troef is het prachtige dakter-
ras, vanwaar je geniet van een schitterend uit-
zicht op de haven en waar je ontbijt. Een mooi, 
chic charmeadres waar toch een ontspannen, 
huiselijke sfeer hangt.
H  B&B Blanco (plattegrond B3, 21):  via 
Concezione 3 T  349 339 29 45 :  booking@
blancobb.it o  blancobb.it. Tweepersoonska-
mer € 65-90, afhankelijk van het seizoen. Wifi.` 

De naam betekent wit … een verwijzing naar 
het sobere, lichte designinterieur, een beetje 
arty! Modern pand met een gezellige gemeen-
schappelijke ruimte en drie chique en goed uit-
geruste kamers, waar de gasten alle rust vinden 
die ze willen. Slechts een kamer biedt uitzicht 
op de haven, de andere kijken uit op een licht-
schacht (niet erg want die zijn extra rustig). Uit-
stekende ligging en een goede prijs-kwaliteit-
verhouding. Heel vriendelijke ontvangst.

In de buurt van  
het Castello

DoorSneePriJS ToT lUXUeUS

H  B&B Crisaripa en studio Passion and 
lust (detailkaart B1, 19):  via Canelles 104 
T  347 923 02 87 :  crisaripa@tiscali.it 
o  crisaripa.it V  Tweepersoonskamer € 80-
90, afhankelijk van het seizoen. Wifi.` In het mid-
den van het Castello, in een 17de-eeuws palazzo 
dat smaakvol werd gerenoveerd. De eigenaren 
(heel vriendelijke mensen) verhuren twee ruime, 
comfortabele, karaktervolle kamers (al is de ka-
mer op de begane grond nogal donker). Je be-
reikt de bovenverdieping via een bijzondere, 
transparante trap. Romantische zielen op zoek 
naar veel privacy kunnen terecht in de grote stu-
dio Passion and Lust er vlak bij. De studio is 
modern ingericht, met een verhoogd bed en ja-
cuzzi bij een groot raam met schitterend uitzicht, 
een goed uitgeruste keuken en als kers op de 
taart een gigantisch dakterras met prachtig uit-
zicht (€ 90-130, afhankelijk van het seizoen 
o  passionandlust.it). Een uitstekend adres 
midden in het historische centrum.
H  B&B Birkin (detailkaart B1, 20): via La-
marmora 116 T  392 846 80 86 :  infobirkin@
gmail.com o  birkinbb.com. Tweepersoonska-
mer € 60-120, afhankelijk van de grootte en het 
seizoen. Wifi.` Dit historisch palazzo in een rus-
tig steegje biedt vier stijlvolle, sobere kamers. 
De eigenaren verhuren nog kamers en flats in 
dezelfde stijl in een ander pand in deze wijk. 
Licht ontbijt (denk aan koffie met taart en dat 
was het dan) in de gezellige eetzaal. Goede ont-
vangst.
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De buurt van de Marina
X  via roma (plattegrond a-B2-3): deze lan-
ge, levendige straat loopt langs de haven en leeft 
op het ritme van de vele winkels en cafés die in 
de zuilengalerijen een plekje hebben gevonden. 
De via Roma leidt niet naar Rome, maar naar en-
kele knooppunten in de stad zoals de aanlegstei-
ger van de boten (stazione marittima), het trein-
station (stazione) en de busterminal (stazione 
ARST), en ook naar het Bureau voor Toerisme. 
Tussen de gebouwen aan deze boulevard vind je 
enkele mooie gevels van oude palazzi.
X  Palazzo civico (stadhuis; plattegrond a2): 
via Roma 145 T  070 677 80 14. Rondleiding in 
het Italiaans za.-zo. 9.00-13.30 u en 14.30-
19.30 u, ma.-vr. op afspraak. Brochure in verschil-
lende talen. Gratis.` Aan de buitenkant kun je de 
gevel bewonderen met zijn zuilengalerij in neogo-
tische stijl, tweelingvensters en twee achthoeki-
ge torens. In de grote zaal waar de gemeenteraad 
zetelt (sala del consiglio comunale) hangen 
mooie schilderijen die taferelen uit de geschiede-
nis van Sardinië uitbeelden.
XX  Bastione di San remy (detailkaart 
B2): aan het einde van de 19de eeuw gebouwd 

op de resten van de Spaanse stadsmuur, bijna 
volledig verwoest door de bombardementen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog en daarna her-
bouwd. Dit bastion is een van de belangrijkste 
monumenten van de stad. Het vormt de zuidelij-
ke punt van het Castello, het historische hart 
van Cagliari. Je bereikt het door de trap te be-
klimmen die bij het piazza Costituzione begint of 
de lift aan het begin van de viale Regina Elena 
(detailkaart C2) te nemen. Vanaf boven kijk je uit 
over een deel van de stad.

De wijk Stampace
In het laaggelegen deel van de stad, ten westen 
van de Marina (eigenlijk in het verlengde ervan) 
ligt Stampace, een wijk die je te voet kunt ontdek-
ken. Als je van het Castello komt, begin je bij het 
piazza Yenne. Neem vanaf daar de via Azuni, de 
via Sassari en de via Angioy.

X  Piazza Yenne en via azuni (detailkaart B1): 
dat is het historische hart van Stampace, aan de 
voet van de zuidoostelijke hoek van het Castello.
X  De kerken (chiese): in het begin van de via 
Azuni staat de 18de-eeuwse Chiesa Sant’anna 

uitzicht over cagliari
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(detailkaart B1, dag. geopend 7.30-10.30 u en 
17.00-20.00 u, buiten het seizoen ma. gesloten). 
Aan het einde van de straat staat de Chiesa 
San michele (plattegrond A1, geopend ma.-za. 
8.00-11.00 u en 19.00-20.30 u, zon- en feestda-
gen 9.00-12.00 u en 19.00-21.00 u), een mooiere 
kerk dan de eerste met daarnaast een militair 
hospitaal. De kerk werd tussen 1664 en 1738 
gebouwd en wordt als een architecturaal bui-
tenbeentje beschouwd omdat ze de jezuïeten-
stijl en de Spaanse barok combineert, een dui-
delijk bewijs van de culturele invloed die Spanje 
op de geschiedenis van Cagliari heeft uitgeoe-
fend. Een andere belangrijke kerk is de Chiesa 

Sant’efisio, in de via Sant’Efisio (detailkaart B1, 
dag. ge opend 9.00-12.30 u en 16.00-20.00 u). 
Volgens de legende zou ze gebouwd zijn op de 
plaats waar de H. Efisio in 430 was opgesloten. 
Efisio is de patroonheilige van Sardinië. Tijdens 
het grote, jaarlijkse feest (van 1 tot 4 mei) ter ere 
van de heilige aan wie de kerk is opgedragen, is 
het hier behoorlijk  druk.

Het Castello
Verken het Castello te voet. Dwaal rond in de 
oude, mooie steegjes vanaf het Bastione di San 
Remy (detailkaart B-C2), begin je verkenning bij 
de Porta dei Due Leoni (detailkaart B2) of neem de 

VREDE VOOR DE MOEDIGEN  |  De naam van de wijk Stampace is afgeleid van 
‘sta’ in pace’ (‘rust in vrede’). Dat zeiden de Aragonese bezetters telkens als ze een 
overtreder van de avondklok van de vestingmuren naar beneden gooiden … Het zou 
ook het grafschrift kunnen zijn van de rebellen van de stad, die Stampacini werden 
genoemd … tot de dag waarop ze het koninklijk blazoen oppoetsten door de Arago-
nese koning te redden uit de handen van Tunesische piraten!

WiST Je DiT?
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twee opeenvolgende liften bij het parkeerterrein 
in de viale Regina Elena (detailkaart C1). Auto’s 
mogen er niet in. 

XX  Piazza Palazzo (detailkaart B1):  dit is 
het historische centrum van het Castello. Het gro-
te plein zou een mooi filmdecor zijn in een histori-
sche film. Je ziet er heel wat mooie gevels, onder 
andere van de Duomo, Palazzo Regio (het voorma-
lige koninklijke paleis) dat in 1337 door het huis 
van Aragon werd gebouwd en het Antico palazzo 
di Città. Eeuwenlang was dit het hart, de motor en 
het brein van de koninklijke macht op Sardinië.
XXX  Duomo Santa maria (detailkaart B1): 
piazza Palazzo 4 T  070 663 837 o  duomo-
dicagliari.it. Geopend juni-sept. ma.-za. 8.00-
20.00 u, zo. 8.00-13.00 u en 16.30-20.30 u, okt.-
mei ma.-za. 8.00-12.00 u en 16.00-20.00 u, zo. 
8.00-13.00 u en 16.30-20.30 u.` Oorspronkelijk, in 
de 11de en 12de eeuw was de kerk in de stijl van 
Pisa gebouwd, maar nu is daar niets meer van te 
zien. De gevel is barok en dateert uit de 17de eeuw. 
In 1925 werd diezelfde gevel verbouwd in de ro-
maanse stijl die zo typisch is voor Lucca. Het inte-
rieur van de kathedraal bevat massa’s marmer en 
is eveneens in barokke stijl ingericht. Let vooral op 
de twee preekstoelen aan weerszijden van de 
ingang (en niet zoals gebruikelijk ter hoogte van 
het koor). Ze worden de ‘preekstoel van Guglielmo’ 
genoemd. Hij werd tussen 1158 en 1162 gemaakt 
voor de kathedraal van Pisa en werd in 1312 plech-
tig aan Cagliari geschonken. De stad Pisa had een 
nieuwe preekstoel besteld en ontdeed zich zo van 
de oude terwijl het tegelijkertijd de banden met de 
Sardijnen aanhaalde! De magnifieke, gebeeld-
houwde panelen stellen taferelen uit het Nieuwe 

Testament voor die door stylofore leeuwen (dat 
betekent dat ze uit zuilen zijn gehouwen) van el-
kaar zijn gescheiden en in de 17de  eeuw in het 
verhoogde priesterkoor werden verwerkt. De 
crypte onder het koor herbergt de tombes van 
vorsten van het huis van Savoie.
X  In het steegje rechts van de Duomo bevindt 
zich het kleine museo del Duomo: via del Fossa-
rio 5 T  070 680 244 o  museoduomodicagliari.
it. Geopend za.-zo. 10.00-13.00 u en 16.30-
19.30 u. Toegangsprijs: € 4, kortingen mogelijk, 
kinderen tot 8 jaar gratis. Het museum omvat de 
kerkschat, met als pronkstuk het drieluik van paus 
Clemens VII (eind 16de eeuw), waar een subtiele 
pijn van uitgaat …
X  antico palazzo di Città (detailkaart B1): 
piazza Palazzo 6 T  070 677 64 82 o  museicivi-
cicagliari.it. Geopend di.-zo. 10.00-21.00 u (buiten 
het seizoen tot 18.00 u). Toegangsprijs: € 4, kor-
tingen mogelijk, kinderen tot 7 jaar gratis. Combi-
natiekaartje met de Galleria comunale d’Arte en 
het Museo d’Arte siamese: € 8, kortingen moge-
lijk.` Bijna tien eeuwen lang, van 1331 tot 1896, 
was dit gebouw het stadhuis van de stad. Keizer 
Karel, heerser over Spanje en de Nieuwe Wereld, 
verbleef er in 1535. Nu biedt het onderdak aan 
tijdelijke tentoonstellingen.
X  Palazzo regio (detailkaart B1):  piazza 
Palazzo 2 T  070 409 23 06. Geopend di.-zo. 
10.00-18.00 u (maar gesloten als er wordt ge-
werkt). Toegangsprijs: € 1,50.` Dit gebouw, ook 
Palazzo Reale of Palazzo Viceregio genoemd, 
staat op de plek waar eerder al een gebouw stond 
dat in 1337 door de Aragonezen werd gebouwd. 
Zij vestigden hier het centrum van hun macht na-
dat ze de machthebbers uit Pisa hadden verdre-

GODDELIJKE REDDINGSBOEI  |  Het drieluik van paus Clemens VII werd in 
1527 tijdens de plundering van Rome uit zijn vertrekken gestolen. De plunderaars 
vluchtten per boot, maar werden door een vreselijke storm getroffen waardoor hun 
boot verging. De dieven beloofden het schilderij terug te geven in ruil voor hun red-
ding. Het schilderij werd aan de kust bij Cagliari overhandigd aan de leiders van de 
Kerk. De paus schonk het drieluik aan de Duomo in Cagliari, op voorwaarde dat het 
elk jaar op 15 augustus zou worden getoond aan de gelovigen.
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ven. In de 18de en de 19de eeuw huisde hier de 
rechtbank van het huis van Savoie. Nu zijn de 
prefectuur en het provinciebestuur van Cagliari er 
gevestigd. Het bezoek is interessant. Boven be-
zoek je een tiental zalen die zijn versierd met sier-
lijsten, verguldsels en luchters van Murano of de 
Bohemen. Het absolute hoogtepunt van het be-
zoek is de voormalige troonzaal, die nu wordt ge-
bruikt als raadzaal.
X  Torre di San Pancrazio (detailkaart B1): 
piazza Pitagora. Aan de noordkant van het Castel-
lo T  366 256 28 26. Dag. ge opend in de zomer 
10.00-19.00 u, buiten het seizoen 9.00-17.00 u. 
Toegangsprijs: € 3, kortingen mogelijk. Niet toe-
gankelijk voor kinderen tot 7 jaar om veiligheids-
redenen.` Deze grote, mooie toegangspoort werd 
in 1305 gebouwd. Ze wordt bekroond door een 
hoge toren van witte kalksteen. Om de top te be-
reiken moet je 189 treden beklimmen.
X  Torre dell’elefante (detailkaart B1): piazza 
San Giuseppe T  366 256 28 26. Dag. geopend in 
de zomer 10.00-20.00 u, buiten het seizoen 9.00-
17.00 u. Toegangsprijs: € 3, kortingen mogelijk. 
Niet toegankelijk voor kinderen tot 7 jaar.` Op de 
gevel prijkt een beeld van een olifant en die is 
verantwoordelijk voor de naamgeving van deze 
30  m hoge ‘Olifantentoren’ die in 1307 door de 
Sardijnse architect Giovanni Capula werd ge-
bouwd. Als je een panoramisch uitzicht op de stad 
wilt hebben, klim dan niet op de olifant, maar naar 
de top van de toren (119 treden). Het oude mecha-
nisme (de valpoort) om de poorten te openen is 
nog altijd aanwezig.
X  Porta dei Due leoni (detailkaart B2):  via 
Spano. Aan de zuidrand van het Castello, in de 
stadsmuur, dicht bij het Bastione di San Remy.` 
Deze poort biedt toegang tot het Castello en dankt 
haar naam aan de twee gebeeldhouwde leeuwen-
koppen boven de rondboog.

Citadella dei Musei
Net ten noorden van het Castello verzamelt de 
Cita della dei Musei op een kleine (niet bepaald 
mooie) oppervlakte verschillende boeiende musea.

XX  museo archeologico nazionale (detail-
kaart B1): T  070 605 182 45. Geopend di.-zo. 
9.00-20.00 u (kassa sluit 45  min eerder). Toe-

gangsprijs: € 5, kortingen mogelijk, jongeren tot 
18 jaar gratis. Combinatiekaartje met de Pinacote-
ca nazionale: € 7.` Het nogal ouderwetse museum 
biedt een rijke collectie. De zalen nemen enkele 
verdiepingen in beslag en bevatten voorwerpen 
die tijdens archeologische opgravingen op Sardi-
nië zijn ontdekt. Van de prehistorie over de nura-
ghische periode tot de Feniciërs en de Romeinen, 
en natuurlijk is er ook het Carthaagse en het By-
zantijnse erfgoed.
• Begane grond: in deze zalen komen het paleo-
lithicum en het neolithicum aan bod, met kera-
miek, beelden, bewerkte stenen (mooie pijlpunten 
van obsidiaan), juwelen van beenderen en schel-
pen enzovoort. De voorwerpen werden vooral ge-
vonden in graftombes. Let op de albasten beelden 
van godinnen, een ervan, afkomstig uit Senorbi, 
heeft de vorm van een kruis. Ook een interessante 
collectie bijlen uit de late bronstijd. In de afdeling 
over de nuraghische cultuur zie je schaalmodellen 
van de belangrijkste bezienswaardigheden op het 
eiland en een bijzondere collectie bronzen beeld-
jes die goden, mensen, strijders, atleten, dieren 
enzovoort voorstellen. Ze werden gemaakt als of-
fergave voor de tempels en ze werden in de gra-
ven gestopt om de overledenen te beschermen en 
ze uit de handen van indringers te houden. Vervol-
gens zie je een collectie Fenicische, Punische en 
Grieks-Romeinse voorwerpen, waaronder aarde-
werk en prachtige bronzen beeldjes. Een van de 
opmerkelijkste voorwerpen is de tophet van Thar-
ros. Dat is een reconstructie van een zandduin 
met daarin de grafurnen van pasgeboren kinderen 
die overleden zijn. 
• eerste verdieping: mozaïeken, muntstukken 
en opmerkelijke ex-voto’s van keramiek (handen, 
hoofden en maskers), die werden gevonden op de 
bodem van de lagune van Santa Gilla.
• Tweede verdieping: zoek hier de grafzuil van 
Nora, een stenen plaat uit de Fenicische tijd waar-
op voor de eerste keer de naam ‘Sardinia’ wordt 
vermeld (in Fenicische lettertekens). Bewonder 
ook de andere grafzuilen uit de Punische en Ro-
meinse stad Nora, vlak bij Pula. Let ook op de ver-
gulde grafzuil met een mooi beeld van een vrouw, 
die werd gevonden in de Monte Sirai (Carbonia).
• Derde verdieping: hier staan bijzondere beel-
den die werden gevonden in de Mont’e Prama 


