
Azuurblauwe zee en spierwitte stranden in combinatie met ruige  
natuur. Méditerranée bezocht Sardinië en begrijpt waarom de mensen 

op dit Italiaanse eiland bovengemiddeld én gezond oud worden.
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Sardinië 
Paradijs voor 

het eeuwige leven



dennenbomen, bloeiende bloemen en zeelucht, een spannende 
mix. Het eiland is voor maar liefst vijftig procent door bomen 
en bosgebieden bedekt en omdat Sardinië heel dunbevolkt is  
– ongeveer zeventig inwoners per vierkante kilometer – ervaar 
je hier letterlijk en figuurlijk veel ruimte. Je zult geen flats of 
andere hoogbouw tegenkomen, huizen zijn maximaal drie 
verdiepingen hoog en gebouwd van natuursteen, passend bij 
het natuurlijke graniet van de omgeving. Op de rustige wegen 
zoeft af en toe een vintage Vespa voorbij, die zijn hier duidelijk 
heel populair. Deze noordoostkust is een nog relatief rustige 
plek met moderne, kleine hotels en authentieke B&B’s. 

Bitter en zoet
Wat de Blauwe Zones in ieder geval gemeen hebben is dat de 
zon er veel schijnt, mensen in hun leven en werk weinig stress 
hebben (ook al werken ze hard) en er sprake is van een rijk 
sociaal- en familieleven. Het voelt dan ook als een warm bad 
als we worden ontvangen door Pietro en zijn vrouw Luisa van 
het idyllische hotel-restaurant Le Dune, dat is gebouwd op een 
berg, vanwaar je weids uitzicht hebt over de heldere zee. Ook 
als je niet verblijft in een van de kamers of appartementen die 
zijn ingericht in de typisch warm-Italiaanse stijl, ga er dan 
zeker een keer eten op het terras. Ultiem vakantiegevoel 
gegarandeerd! Pietro zal ons de komende dagen veel van het 
eiland laten zien en wat ons meteen opvalt, is dat de mensen 

hier niet verleerd zijn om te genieten. Al heeft hij van de term 
mindfulness nog nooit gehoord, als we met Pietro langs de kust 
en door kleine kustplaatsen rijden, onder het genot van de 
instrumentale klanken van pianist-componist Burt Bacharach, 
verzucht hij regelmatig: ‘Kijk nou toch meisjes, is het hier niet 
prachtig? Dit is toch het paradijs?’ Dat klopt, maar de mensen 
hier zijn het zich ook bewust. Ze zijn niet opgeslokt door stress 
en drukte waardoor ze zijn vergeten wat voor moois ze eigen-
lijk om zich heen hebben. De haven- en vakantieplaats Palau 
heeft 4500 inwoners en staat bekend als de poort naar de 
Maddalena-archipel, ongeveer zestig kleine, paradijselijke 
eilanden die voor de noordoostkust liggen. Als we een wande-
ling maken door straatjes met winkels en restaurants vliegen 
zwaluwen laag om ons heen, alsof ze aan het spelen zijn. Zelfs 
de natuur herinnert ons eraan om niet te vergeten om plezier 
te maken. We maken een tussenstop bij de gezellige loungebar 
Rosso & Bianco tegenover de haven en drinken het typisch 
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Er hangt een frisse en tegelijk 
warme geur van dennenbomen, 
bloeiende bloemen en zeelucht, 

een spannende mix 

>

 H
et Italiaanse eiland Sardinië is een 
van de plekken op de wereld waar 
mensen bovengemiddeld gezond 
oud worden, een zogenoemde 
Blauwe Zone. Onderzoekers doen al 
jaren onderzoek naar dit fenomeen 
en schreven er boeken over vol. Het 
blijft opvallend dat er bepaalde 
gebieden in de wereld zijn waar 

mensen langer leven en gezonder oud worden dan ergens 
anders op aarde. Al bij de eerste rit vanaf het kleine vliegveld 
in Olbia langs de betoverende noordoostkust Costa Smeralda 
of ‘Smaragdkust’ richting Palau, waar we de eerste nacht 
verblijven, kunnen wij ons in ieder geval levendig voorstellen 
dat dit een goede plek is voor een lang leven. De zee is bijna 
onwerkelijk helder lichtgroen en azuurblauw, de granieten 
rotsen bieden een rustieke omlijsting, de vegetatie is ruig en 
sommige rotsen zijn neonroze door een explosie van kleine 
bloemen. Er hangt een frisse en tegelijk warme geur van 
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Italiaanse drankje Aperol Spritz. In deze vrolijke oranje drank 
zit Aperol, bruisend bronwater, prosecco, sinaasappel en ijs. 
Sardijnen houden erg van een bitter aperitief want, zoals 
Pietro het mooi omschrijft: ‘Het leven is hier al zo zoet, af en 
toe heb je een bittertje nodig!’ 

Roze strand
Als je hier toch bent is een bezoek aan de Maddalena-archipel 
een must. Deze woeste, ongerepte rotseilanden, die in 1997 
zijn uitgeroepen tot Nationaal Park, zijn de geboorteplaats van 
Giuseppe Garibaldi, de nationale held van (de eenwording 
van) Italië. De sfeervolle oude stad van het grote eiland is La 
Maddalena, met veel oude palazzi, gezellige terrassen en kleine 
winkels. Dit eiland heeft ongeveer 13.000 inwoners. Voorbij de 
ferryterminal ligt de haven vol kleurrijke visserssloepen en 
zeilboten. Op de achtergrond hoor je het ruisen van de zee en 
het geklots van het water tegen de bootjes. Als je met een 
gehuurde auto (die je mee kunt nemen op de veerboot vanaf 
Palau) het eiland rondrijdt, vind je overal kleine, witte, paradij-
selijke strandjes. Onze favoriet was die bij Porto Massimo, iets 
voorbij Cala Lunga. Je kunt ook kiezen voor een van de 
georganiseerde boottochten naar verschillende eilanden en de 
mooiste stranden, meestal met een of twee zwempauzes en een 

lunch aan boord. Hierbij vaar je in ieder geval naar Budelli,  
het magisch roze gekleurde koraalstrand. Luisa rijdt met ons 
het eiland rond, plankgas over de bochtige smalle wegen, zoals 
het een pittige Italiaanse betaamt. Ze vertelt dat dit roze strand 
is gesloten voor publiek om de natuur te beschermen, aange-
zien iedereen hier roze zand meenam als souvenir of voor in 
het aquarium thuis!  
La Maddalena is via een brug verbonden met het nagenoeg 
onbewoonde en ruigere groene eiland Caprera. De groen-
zoete geur is hier nog sterker en we worden overweldigd door 
het natuurschoon. Het contrast tussen de ruige bomen en 
woeste rotspartijen met de spierwitte stranden en azuurblauwe 
zee is adembenemend. Tussen de bomen, nog geplant in 
opdracht van Garibaldi, zie je kleine houten huisjes met 
picknicktafels. Wat je absoluut niet mag missen is het Spiaggia 
del Relitto oftewel het ‘wrakkenstrand’ zoals het in de volks-
mond wordt genoemd, vanwege de scheepsresten die hier 
liggen. Je kunt bij dit tropische strand prachtig snorkelen en als 
je geluk hebt, spot je vanaf het strand dolfijnen.      

Bijzondere energie 
De volgende dag gaan we op stap met Arianna Mendo van de 
onderzoeksgroep Man Nature Energy, die al meer dan dertien 
jaar actief is in Palau. Als we haar vragen naar haar visie op de 
Blauwe Zone roept ze zonder twijfel: ‘De energie!’. Ze legt uit 

dat de frequentie van de aarde hier, officieel gemeten, een stuk 
hoger is dan gemiddeld in de wereld en dat dit een positieve 
invloed heeft op de gezondheid van mensen. Sardinië wordt 
ook wel een enchanted place genoemd, een magische plek om 
zowel lichaam als geest op te laden. De Nuraghi, torens die in 
de bronstijd (ca. 3000 tot 800 voor Chr.) in Sardinië zijn 
gebouwd, zijn het belangrijkste archeologisch erfgoed van het 
eiland en bijzonder omdat ze zijn gemaakt van blokken steen 
die droog op elkaar werden gestapeld met een hoogte van soms 
wel negentien meter. Een aantal kun je nog bezichtigen en 
staan ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De bewoners 
van Sardinië werden in die tijden ook wel het nuraghevolk 
genoemd en volgens Arianna leefden zij nog in totale harmonie 
met de krachten van de natuur.  
Wij bezoeken een zogenoemde energetische krachtplek in de 
bossen van Gallura. De enorme stenen en rotsen hier werden 
al door het nuraghevolk gebruikt voor therapeutische 
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een magische plek om zowel 
lichaam als geest op te laden 



doeleinden. De frequentie van deze enorme stenen zouden, al 
generaties lang, een zuiverende en helende werking op body, 
mind & spirit hebben, aldus de bewoners en het onderzoeks-
team van Man Nature Energy. De natuur is hier indrukwek-
kend: distels van meer dan 2,20 meter hoog en struiken zo 
hoog als bomen. Ook als je geen energetische of spirituele 
ervaring zoekt, is deze excursie meer dan interessant door de 
archeologische informatie, alles wat je leert over oude volkeren 
en tradities en de ervaring om zo een te zijn met de natuur.  
We voelen het effect van deze bijzondere plek.

De beer en de heks
Hoe magisch de natuur hier is, ervaren we ook tijdens de 
wandeling van vijftig minuten rond Punta Don Diego  
(www.eng.fondoambiente.it) naar het strandje Costa Serena. 
Vlinders fladderen een stukje mee, een slang schiet weg als we 
eraan komen en een enorme schildpad lijkt zich niet aan ons te 
storen. De slangen op Sardinië zijn niet giftig, dus dat scheelt 
weer. Costa Serena is een van de strandjes op het eiland 
waarbij de zee ‘het zwembad’ wordt genoemd, vanwege de 
felle kleur en het heldere water. Om de kracht van de natuur te 
ervaren is een bezoek aan de Capo d’Orso (Bear Rock) ook de 
moeite waard. Door een combinatie van de wind, de mineralen 
in het graniet en het zout van de zee hebben de rotsen hier 
grillige vormen. De Sardijnen hebben ze, al naar gelang de 
gelijkenis, liefdevol namen gegeven als beer, olifant en heks. 
Vanaf de parkeerplaats wandel je in tien minuten langs 
indrukwekkende rotsen en vegetatie naar de top, een militaire 
uitkijkpost. Hoe hoger je komt, hoe harder het waait, dus om 
Marilyn Monroe-taferelen te voorkomen: trek bij dit uitje geen 
wijde jurkjes of rokjes aan!            
Wat de Blauwe Zones ook met elkaar gemeen hebben, is dat 
mensen genieten van lekker eten en een goed glas rode wijn, 
waarvoor ze met vrienden en familie ook de tijd nemen. Goed 
traditioneel eten (en slapen) kun je in een van de agriturismi. 
Li Espi is hier een modern voorbeeld van, een heerlijke plek 
met kamers in oosterse stijl. De niet onaantrekkelijke en zeker 
tien jaar jonger dan zijn vijftig jaar ogende eigenaar Marcello 
vertelt ons dat hij zich heeft losgemaakt uit de sleur van zijn 
oude leven en hier op Sardinië helemaal opnieuw is begonnen 
om te doen wat hij eigenlijk altijd al wilde. Zou dat dan het 
geheim zijn voor een lang en gezond leven? Zo willen wij ook 
best oud worden. • > Linkerpagina: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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vanwege de felle kleur en  
het heldere water



Logeren
• Hotel Le Dune van Pietro en  
Luisa, met spectaculair uitzicht.  
www.hotelledune.it 
• Hotel La Vecchia Fonte is een 
fijn hotel met uitzicht op de haven 
van Palau. lavecchiafontehotel.it 
• De moderne en sprookjesachtige 
B&B Li Espi. www.liespi.it 

eten & drinken
• Ristorante Vecchia Gallura: 
erg goed eten in sfeervolle ambi
ance. Loc. Stazzareddu, Palau,  
tel. +39 0789 708194 
• Ristorante Da Robertino staat 
bekend om de antipasti di mare 
Via Nazionale, Palau,  
tel. +39 0789 709610 
• Borrelen bij Harry’s Bar in Porto 
Rafael waar veel bekende mode
ontwerpers een huis hebben zoals 
de Missoni's en Miuccia Prada.  

Shoppen
Specialiteit van het eiland: siera
den van koraal, producten met 
een pauw erop (als symbool voor 
voorspoed) en andere hand
gemaakte items. Bijvoorbeeld bij: 
• Pischedda Palau,  
www.pischeddapalau.it  
• L’Artigianato Isolano di Toma-
sina, Via Nazionale 103, Palau
• De modernere shops, zoals 
Scascio Etnico (Via Giuseppe  
Garibaldi), vind je op het eiland 
La Maddalena. 
• Op vrijdagochtend is er in 
Palau een gezellige markt op het 
plein bij de haven. 

doen
• Paardrijden in Palau door de 
natuur en over de stranden  
(ook voor beginners). Via Cala di  
Lepre, tel. +39 374 7823354 
• Snorkelen of duiken.  
www.bluebubblesdiving.it 
• Met een treintje door Palau.  
www.orsus.it 
• Een bezoek met rondleiding 

aan het verlaten fort in Palau. 
www.orsus.it 
• Een van de excursies van Man 
Nature Energy. www.orsus.it, 
www.ilfilodarianna.net

Surf
• Tegenover hotel Le Dune zit  
het kleine, relaxte surfdorp Porto 
Pollo, waar je ook zeer welkom 
bent als je niet surft. Je kunt er 
 biologisch eten en verse fruit
shakes drinken. In de zomer 
 worden er feestjes georganiseerd 
en kun je elke dag meedoen met 
yoga of pilates met uitzicht op zee. 
www.portopollo.it

Praktische info
Hoe? Met Transavia vlieg je in 
minder dan 2,5 uur vanaf  
Schiphol naar Olbia. De prijs is 
seizoensafhankelijk, maar tickets 
vind je al voor B 100.  
Wanneer? In mei is het nog erg 
rustig en zijn sommige restaurants 
dicht. Juni en september zijn ideaal, 
want niet te heet. In augustus is 
het extra druk omdat de Italianen 
er dan zelf vakantie vieren.  
Meer info? De VVV in Palau helpt 
je graag met wandelingen, vind
plaatsen van prehistorische graven 
en praktische routekaarten. In de 
zomer zijn ze alle dagen geopend. 
www.orsus.it.

Gouden tiP
Vanuit Palau kun je diverse boot-
tochten maken langs de eilanden 
en tropische strandjes, maar het 
is nog leuker om zelf een boot te 
huren bij Pietro van Le Dune. 
Voor de kleine boten heb je geen 
vaarbewijs nodig, voor de grotere 
wel. Natuurlijk kun je ook een 
kapitein 'huren' die je de mooiste 
plekken laat zien, en als je geluk 
hebt is dit Pietro zelf. Neem zelf 
hapjes en drankjes mee voor een 
zalige dag op het water!  
Info via www.hotelledune.it

tips & adressen


