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TEMPIO PAUSANIA 

Je mesto, ki ima 14.000 prebivalcev in se nahaja na severu Sardinije v notranjosti prav nekje  na 

sredini med Olbio in Algherom Tipična arhitektura – granit – vas bo prevzela, saj je zgodovinski 

center mesta skoraj ves iz granita. Ima veliko podobnosti z arhitekturo Korzike.  

HOTEL PAUSANIA INN 3*-TEMPIO PAUSANIA 

 

Hotel se nahaja 1 km od starega mestnega jedra. 

Ima 63 modernih sob, skupne prostore, bar, 

restavracijo, panoramsko teraso, zunanji bazen, 

tenis igrišče in parkirišče. Severne Sardinske plaže so 

od hotela oddaljene samo 30 minut vožnje 

 

 

 

 

  VILLA  ASFODELI 3* TRESNURAGHES BOSA 

 

Čudovita vila se nahaja v centru vasice med zelenimi grički in vinogradi,samo 6 km od 

morja in srednjeveškega mesteca BOSA.Razpolaga  s 17 sobami,ki se razprostirajo 

samostojno okoli vile ,  vrtu s palmami in drugimi eksotičnimi rastlinami.Imenuje se tudi 

BIKE HOTEL,ker so zelo navdušeni  nad  kolesarji in nudijo tudi izlete z njihovimi 

kolesi,na ladjo ali trekking. 

 

              

Cena je za sobo in  vklučuje nočitev zajtrk internet,bazen,tv 

 



 

 

                                                              ALGHERO 

Mesto Alghero se nahaja  na zahodni obali cca 140 km od Olbie.Ima mednarodno letališče in 

poznano pristnaiško mesto že od nekdaj. Samo mesto je kulturni spomenik,obdano z 

obzidnjem v notranjosti pa prekrasne katerdrale  v stilu gotike in baroka ter srednjeveške 

stavbe med strnjenimi uličicami.Mesto je privdih Španije,tudi jezik dialekt  ima primesi 

šplanskega jezika.Morje je kristalno čisto zeleno,modro.Plaže pa  peščene in tudi delno 

skalnate. V okolici je dosti podzemnih jam. 

Apartmaji se nahajajo  se najahajo ob lepi  beli peščeni plaži.Vsi so lepo in moderno opremljeni 

Možno je namestiti od 4-8oseb.Imajo tudi zunanje bazene in  posebni prostor namenjen samo 

otrokom. 

 

 

 

 

 

                                                          ORISTANO 

Mesto na zahodnerm predelu Sardinije po katerem je poimenovan tudi 

zaliv.Srednjeveško mesto iz 11 stoletja z   velikim stoplpom Sv.Krištofa in številnimi 

cerkvami  in kulturno zgodovinskimi znamenitostmi.V okolici je veliko mokrišč,lepih 

plaž  tudi s »kvarcom«,kamenčki,ki so zaščiteni ,tu je videti veliko flamingov,pa 

konj,primerno tudi za kolesarjenje,vinorodni kraji,nasadi oliv.. .Najbolj je mesto poznano 

po karnevalu LA SARTIGLIA  s konjskim turnirjem . 

VILLAGE CAMPING SPINNAKER  www.spinakervacanze.com 

Se nahaja ob lepi peščeni plaži v borovem gozdičku z bazenom,restavracijo. V kampu so 

na voljo tako bungalovi kot tudi mobilne hišice in camping.Imate možnost  

animacije,prireditve kot je folklora,disco show… 



 

 

AQUE SINIS HOTEL DIFFUSO&SPA4*-CABRAS  

Termalni hotel se nahaja na zahodnem delu Sardinije na polotoku Sinis,ki je poznan po 

plažah  iz belih kristalnih kamenčkov imenovanih bianco  quarzo.Hotel je namenjen 

tistim,ki si želijo miru in prijetnega vzdušja in za tiste,ki radi kolesarijoManjši  objekt   

bazenom, jacuzijem,,sauno,solarium,prostor za masaže.Ima tudi kapacitete namenjene za 

invalide. 

  

 

 

                                                    

                                                            CAPOTERRA 

Capoterra se najaha na jugu Sardinije od Cagliarija na poti proti Puli in Chii 

predelu najlepših plaž na jugu v objemu  nacionalnega parka  Santa Gilla 

 

HOTEL SANTA LUCIA4*hotel razpolaga z 71 sobami v pritličju in prvem nadstropju vključno z 

2 suitama.Vse imajo balkon ali teraso.vse sobe so lepo opremljen z TV,klimo,direktnim 

telefonom,sefom,minibarom.Pred hotelom je lep velik zunanji bazen 

 



 

 

 

ISOLA ROSSA – TRINITA' D'AGULTU www.isola-rossa.org 

 

HOTEL PRIREJEN ZA POTREBE INVALIDOV 

Hotel se nahaja na severu Sardinije v majhni vasici le 4 km od  Trinita d'Agultu na lepi beli  

peščeni plaži,kjer so na voljo senčniki in ležalniki.Ima 20 sob z 2 in 3 ležišči s TV ,klimo ,WC,tuš. 

Razpolaga še z restavracijo,barom,dvorano ,kjer je TV in videoprojektor. 

  

    



. 

 

S. TERESSA GALLURA 

Mesto na severu Sardinije,kjer se s trajektom zapeljete na Korziko-je  najkrajša pot do 

Korzike.mestece je izredno živahno,popularno ,tu najdete   številne svobodnjake-

hipije…oddaljen od Olbie 65km in Porto Torresa 110km.Obiščete lahko številne kulturno 

zgodovinske spomenike,veliko gostišč, kmečki turizmov s tipično sardinsko 

hrano,izvrstna vina… 

RESIDENCE I MIRTI BIANCHI IN LA PAVONCELLE 

Apartmanji se nahajajo v mirnem predelu ,vendar nedaleč stran od čudovite peščene 

plaže Rena Bianca beach . 

Apartmaji I Mirti bianchi so  v treh etažah  z balkonom v objemu zelenja in  lepim 

bazenom v vrtu,lepo opremljeni ,z  klimo,TV,WIFI,kuhinjo opremljeno s mikrovalovno  

pečico,kopalnica pa tudi s fenom.TipologiaBILO -4postelje 45m2,TRILO- 6 postelj 80-

90m2. 

Apartmaji le Pavoncelle so enako opremljeni ,vendar v dveh etažah.TipologijaMONO za 

2 osebi 30m2 in BILO-4 osebe 45m2. 

 

   

 

 

 

                                                                  OLBIA 

 

Na severovzhodni obali Sardinije  se odpre pogled, ki je po svojih plažah in njenih tihih 

zalivih, eden od najbolj očarljivih in romantičnih območij. To je zaliv Olbie,ki se stika z 

zalivom Golfo Aranci.Samo mesto Olbia  je večje mesto z   mednarodnim letlaiščem Costa 

Smeralda in pristaniščem,kjer pristajajo trajekti in večje ladje. 

 



HOTEL ALESSANDRO***razpolaga 74 sobami s pogledom na zaliv Olbie ,v lepem vrtu 

polno zelenja in bazenom.Plaža Pittulongu se nahaja cca 1km od hotela.Sobe so lepo 

opremljene v sardinskem slogu.Na rapolago so standardne sobe ,eno,dvo in troposteljne 

sobe ,s klimo,v kopalnici pa hidromasažni tuš,junior suite za 2-4  osebe.Vse sobe so 

okusno opremljene tudi z wifijem.na voljo tudi superior sobe. 

              

 

 

STINTINO 

Zgodovina mesta sega v leto 1885, ko je na tem območju živelo okoli 45 družin,ki so se v glavnem 

ukvarjali z ribištvom Sedaj je to predvsem turistično mesto, kjer je dobro poskrbljeno za zabavo 

za vse generacije.Stintino je oddaljen od Alghera 50km, od Olbie pa 150km.Veliko zelenja in bele 

peščene plaže ter čisto zeleno morje naredijo rkaj še kako privlačen za turiste. 

 

 

CLUB ESSE SPORTING 3* STINTINO 

Nahaja se  v bližini  najlepše plaže na severu Sardinije  imenovana La Pelosa. V čudovitem parku 

samo 3km od mesta Stintino. In 40km od zgodovinskega mesta Alghero.V okolici  bazena je v 

zelenju  55 sob(dvo,tro in štiripostelje z možnostjo družinske sobe.Do lepe bele peščene plaže je 

600m,kjer vsaki sobi pripada tudi en senčnik in ležalnik.Poskrbljeno je tudi za razverilo otrok. 



 

 

MONTE LIMBRA 

Gorski masiv  Giogantino z najvišjim vrhom Monte Limbra 1086m se nahaja na severu Sardinije. 

Na pogorju so nuraghi ostanki naselbin starih prebivalcev,pa tudi veliko možnosti za 

treking,pohodništvo,vožnja z džipi,obisk pri pastirjih… 

HOTEL VALLICCIOLA 4*, MONTE LIMBRA  

 

 

Hotel se nahaja v notranjosti Sardinije, na nad morski višini 1086 m. Hotel ima 18 sob, vse so 

opremljene s televizijo, kopalnico, telefonom in ogrevanjem. Ima tudi Italijansko kavarno, 

restavracijo s tradicionalno kuhinjo. 

 

 

BAJA SARDINIA 

 

Na severu Sardinije,ki slovi po svetovno znani  plaži Costa Smeralda in  nacionalnem parku 

skupina otočkov,ki so zaščiteni s strani UNESCA.Tu je tudi otoček Caprerra ,kjer je muzej G. 

Garibaldija poznanega kot  borca za ustanovitev združene  Italije.Področje poznano kot 

mondenski kotiček,tu imajo svoje  vile tudi Berlusconi,Putin,pa filmski igralci…… 

 HOTEL ESSE CALA BITTA3* 

 

 



Hotel se  nahaja le 30 metrov od prelepe bele peščene plaže s kristalno čistim zeleno 

modrim morjem. 35km od letališča Olbia.Razpolaga s  126 sobami delno v glavni stavbi 

delno kot vile  v zelenju.Internet wifi je vključen v klubsko kartico,ki je obvezna  od 3 leta 

naprej 6EUR na dan.V resortu so številni športni  rekviziti.Živali majhne dovoljene 50€. 

 

AGGIUS 

Vasica na severu Sardinije cca 10km kilometrov od morja v prelepem okolju Monit Careddu od 

koder so možni tudi številni izleti in obiski kulturno zgodovinskih krajev v 

Galluri,Aggiusu,Tempio,Luras,Calangianusu in Bortigiadasu. 

KMEČKI TURIZEM IL MUTO DI GALLURA 

  

  

 

 

 

 

CALA GINEPRO 

Se nahaja  v okrožju Orosei,70km južno od Olbie 

CLUB HOTEL TORRE MORESCA 4* sredi zelenja na mirnem kraju v zalivu le 100m od 

čudovite bele peščene plaže .Namestitve so  v pritličju in še v dveh etažah v standard sobah in 

družinskih sobah ter superior sobah.poskrbljeno je tu di za šport in sprostitev kot tenis,zunanji 

bazen..Klubska kartica je obvezna  7EUR na dan po osebi od 4 leta dalje.Živali dovoljene manjše 

10EUR doplačila na dan na licu mesta. 



 

 

 

 

VILLASIMIUS 

 

Mesto na jugu Sardinije cca 30 km od glavnega mesta.Plaže čudovite, peščene, zelenje, majhna 

vasica s številnimi restavracijami,barčki.. 

HOTEL DELL' ANCORA 3*Hotel razpolaga  z 32 sobami in 2 junior suitami le nekja metrov od 

čudovite bele peščene plaže in v bližini mesteca Villasimius.Sobe so lepo ,moderno opremljene in 

nudijo ves komfort.V hotelu je restavracija ,ki nudi tudi tradicionalno sardinsko hrano,bar,  živo 

muziko.lahko si sposodite kolo,avto,motor,možnost vodnih športov,izlet z ladijco… 

 

 

                                                                 CALA GONONE 

Se najaha  110km južno od Olbie v golfu Orosei.To je manjši kranj z mestecem in 

prekrasnim zalivom in je poznan  potopljanju,po kolesarjenju,kakor tudi priljubljen kraj 

za motoroste. 

Hotel se nahaja direktno na obali v manjšem pristanišču in je družinsko voden hotel že 

več kot 50 let.Razpolaga s 16 sobami z balkonom,večina s pogledom na morje in klimo. 

Do  bele peščene plaže  je cca 5 minut hotje. 

CALA GONONE -HOTEL POP3* 



               

                                                

                                                    

                                                                  BOSA 

Bosa je lepo ohranjeno srednjeveško mestece,ki jo obkrožajo gričevja z nasadi vinske trte . 

Najbolj poznano je vino MALVASIA.Obala je razvejana z zalivčki in različnimi plažami 

od peščene do  drobnega peska kot kristalčki.Pravi raj za kolesarjenje , pohodništvo in 

jahanje s konji med  grički z vinsko trto in  prijaznimi vasicami in veliko kmečkih 

turizmov,kjer vam pripravijo jagenčka ali odojka  iz krušne peči.Seveda ne manjka 

pridelovalcev vina,ki vam ponudijo  tudi degustacije.Tu je doma tudi »pecora«  ovčji sir 

.Gastronomija je tu na zahodu res tista prava.Seveda pa ne smemo pozabiti na ribje 

jedi,za katere pravijo,dajih znajo narediti le Sardi-(ime za prebivalce Sardinije).Tu vozi na 

planine  tudi zeleni vlak,ki jih je na Sardiniji  kar 4.Popeljejo vas na vrh ,od tu pa lahko 

začnete svoje aktivnosti in s espustite potem nazaj na obalo . 

HOTEL MALASPINA4* 

Prijazen hotel 4*  ob peščeni plaži.Sobe so lepo  urejene in prostorne,razpolagajo z velikih 

bazenom,imajo sauno,fitnes,lahko si izposodite kolo…Predvsem je primeren za družine. 

Plaža peščena  je   samo čez  lokalno cesto peščena. 

 

 

 

 



 

 

   

 

                                 

                                               BUDONI 

Mestece v zalivu Agrustos,40 km od Olbie.V zelenju in   le nekaj metrov stran od  peščene 

plaže se nahaja 

CLUB HOTEL EUROVILLAGE3*S 

 Razpolaga z 213 sobami vse  s klimo,restavracijo,bar,bazenom.Sobe so v centralni stavbi 

ali pa  v lepem zelenem vrtu v bungalovih.Plaža 300-500m ,senčnik in ležalniki vključeni 

v klubsko kartico. 

 

                           

 

                                        VALELDORIA 

 

Na severu  Sardinije    z lepimi peščenimi plažami se nahaja tudi Valledoria ,80 km od 

Olbie.Področje ni poznano samo po lepih plažah in zelenju ter  čistih rek ampak tudi po 

kulinariki in  nasadih vinske trte  in sadnih dreves.Nedaleč stran je Castelsardo, 



srednjeveško mestece na  visoki vspetini z obilo kulturnozgodovinskimi spomeniki.S 

kolesom ga lahko   obiščemo kar iz LA CIACCIe v bližini Valledorie,kjer je kolesarski 

center in apartmaji in hišice 

LACIACCIA 3* 

Apartmaji in hišic so grajeni v tipičnem sardinskem slogu,v bližini plaže in lepo 

urejeni.Možen je tudi zajtrk 9,00€v villi Tortuga,ki tudi pripada lastnikom . 

  

HOLIDAY HOUSE SA FIORIDA 

APARTEMENTS SOLE VACANZE 

 

 


