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33È APLEC INTERNACIONAL SARDANA  
I MOSTRA DE CULTURA POPULAR A L'ALGUER 2020   

DEL 29 D’ABRIL AL 6 DE MAIG 2020 

29 abril -MANRESA – ALGUER / RUTA GUIADA PER L’ALGUER + VISITA A UN TALLER ARTESANAL 
Sortida de Manresa fins a l’aeroport de Barcelona, on desprès dels tràmits de facturació, sortida en vol fins a l’Alguer. 
Arribada a migdia, recollida amb autocar per la guia, de parla catalana, que ens acompanyarà durant totes les 
excursions.  
Ens dirigirem directament L’Alguer, on farem el check-in a l’hotel i dinarem. Després de dinar, farem una petita visita al 
centre històric de l’Alguer. S’inclou una visita a un taller artesanal. 
L’ALGUER és coneguda com “la BARCELONETA CATALANA”, pel seu passat en part d’origen català, que es remunta a la 
conquesta de Sardenya pel monarca Jaume el Just el 1323. La bellesa del nucli antic medieval i dels Parcs Naturals que 
envolten la ciutat us captivarà. És una ciutat amable i acollidora, amb un petit port i passeig marítim que conviden a 
passejar i relaxar-se. 
A la tarda, farem una visita guiada a la ciutat, que tants atractius té: les muralles, les petites botigues, els carrerons 
medievals, les seves esglésies i torres defensives... El casc antic de l’Alguer és petitó però d’un gran encant, amb moltes 
botiguetes (el producte local tradicional és el corall), places i monuments, com la Catedral de Santa Maria Immaculada.  
Sopar al mateix hotel. Després de sopar podreu descansar o fer una escapada per les rodalies, a prendre la fresca en 
alguna terrasseta a la vora del mar. 
 
30 abril – VILLANOVA, MONTIFERRU, LA PLANARGIA AMB BOSA I EL SINIS AMB CABRAS I THARROS 
La jornada comença recorrent una de les carreteres costaneres més boniques de Sardenya, la que uneix l’Alguer i Bosa. 
Contrastos de colors, únics i evocadors, a la terra i al mar, espectaculars penya-segats habitats pels darrers voltors de 
Sardenya.   
Arribats a la colorida Bosa, que ja va ser colònia fenícia i municipi romà, farem una passejada pels carrerons que 
uneixen el romàntic riu Temo i el Castell de Serravalle, del qual en resta la panoràmica muralla. Particularment 
característiques són les barquetes i les colorides cases del poble, que els pescadors antigament decoraven així per 
reconèixer-les a la llunyania, abans d’arribar  al moll.  
Continuant la ruta, arribarem a la platja de San Giovanni de Sinis, on dinarem els productes típics de la zona als seus 
característics locals. Després de la pausa per dinar, visitarem  l’esplèndida església bizantina al mateix poble, l’exterior 
d’una barraca tradicional de pescadors i la Peschiera di Mare Pontis, una de les més conegudes per la producció de la 
característica Bottarga de Mújol. Des d’aquí, envoltats de camps de carxofes, creuarem la zona de Monte ‘e Prama, on 
s’han trobat les conegudíssimes estàtues de gegants i farem un 
STOP&GO al poblet de San Salvatore, conegut per la petita església 
que custodia un hipogeu prehistòric de més de 6000 anys, per haver-
hi filmat pel·lícules de l’oest i per la tradicional “Corsa degli Scalzi” 
(Cursa dels descalçats). Per acabar la jornada, tornarem per una altra 
ruta cap a l’Alguer, on soparem i farem nit a l’Hotel Catalunya. 
 
Dies 1-2-3 de maig.- ALGUER  (Aplec Internacional) 
Estada en Pensió Completa a l’hotel, per poder assistir als actes de 
l’Aplec internacional de la Sardana i mostra de Cultura Popular, que es 
celebra a aquesta ciutat.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
04 maig – COROS, MEILOGU, GOCEANO, NUORÈS I SUPRAMONTE, PER DINAR AMB ELS PASTORS A ORGOSOLO 
En acabar d’esmorzar, farem via cap a Nuoro, passant per la ciutat de Sàsser i recorrent la SS131 “Carlo 
Felice”arribareu a Codrongianos, on farem un breu stop&go per admirar la Basílica romànica de Saccargia, per 
continuar cap a l’altiplà volcànic d’Abbasanta. Arribats a Nuoro, farem una breu passejada pel centre històric i 
visitarem el Museu Etnogràfic, amb les seves espectaculars sales dedicades als vestits tradicionals de Sardenya.  
Continuarem la ruta cap a Orgosolo, on arribarem ràpidament. Després del tradicional dinar amb els pastors, on 
descobrireu els plats i productes locals, farem una passejada entre els carrerons del poble, famós pels bandolers dels 
anys setanta i els colorits murals que decoren tots els carrers. Ja de tornada, ens desviarem cap el llac de Birighinzu, i 
passarem pels poblets de Thiesi i Ittiri, rics en testimonis d’època nuràgica i prenuràgica (Domus de Janas).  Serà el 
preludi de cultures mil·lenàries que retrobarem l’endemà, en altres coneguts indrets de l’illa. Al capvespre arribarem a 
l’hotel de l’Alguer, on soparem i farem nit. 
 
05 maig – STINTINO & CASTELSARDO 
Després de sortir de l’hotel, resseguirem la "carretera dels dos mars" descobrint els paisatges de les zones agrícoles 
internes fins arribar a Porto Torres. Aquí podrem veure alguns monuments, inclosa la basílica de Sant Gavino, 
construïda entre els anys 1030 i 1080 en l'estil romànic-pisà, sobre una antiga basílica cristiana  on en èpoques 
romanes foren martiritzats Gavino, Proto i Gianuario (les relíquies dels sants es conserven a la cripta). Tot seguit ens 
dirigirem a Castelsardo (el poble més bonic d’Itàlia el 2015), on podrem dinar, anar a comprar entre les nombroses 
botigues artesanals i arribar amb un tren turístic al Castell, on visitarem també el Museu de la Cistelleria, un ofici 
tradicional de Sardenya.  
A la tarda, un cop arribem a Stintino, ens aturem a la famosa i daurada platja "La Pelosa", des d’on veurem la coneguda 
l'illa de Asinara , sempre dins el parc nacional homònim. El retorn el farem per la pintoresca carretera que recorre la 
costa occidental de la Nurra, cap al sud. Abans d’arribar a L’Alguer voregem el llac de Baratz (l'únic natural de 
Sardenya) i travessarem les planes recuperades dècades enrera per a l’agricultura, creuant tot seguit el poblet de 
Fertilia i visitant les platges alguereses del Llatzarte i de les Bombardes. Allotjament i sopar a l’Hotel Catalunya. 
 
06 maig – TORNADA A BARCELONA i MANRESA 
Esmorzar i trasllat fins a l’aeroport on agafarem vol de tornada a Barcelona, on arribarem sobre les 14.00hores i trasllat 
de nou fins a Manresa     
 
 
 
 

Preu en base a mínim 20 places  
 
El preu inclou:  
 

 Autocar Manresa-aeroport-Manresa 
 Bitllet avió Barcelona-Alguer-Barcelona 
 Trasllats entrada i sortida a Sardenya  
 Estada en hotel a Alguer 
 Règim de PENSIÓ COMPLETA 
 Excursions i circuit amb guia acompanyant de parla catalana  
 Assegurança de viatge i cancel·lació  
 Acompanyant des de Manresa  

 
 


