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Tamtego lata planowaliśmy pojeździć po Ukrainie, jednak kilka dni 
przed wyjazdem, robiąc przegląd sprzętu i dokumentów, okazało się, że 
mój paszport stracił ważność parę miesięcy wcześniej. Ups, dobrze, że 
zauważyliśmy to w domu, a nie na granicy. Nie pozostało nam nic inne-
go, niż natychmiastowa zmiana planów. Usiedliśmy przed rozwieszoną 
na ścianie mapą Europy, zastanawiając się, gdzie jeszcze nas nie było. 
Był tylko jeden warunek – kierunek pozwalający na jazdę bez paszportu. 

Postanowiliśmy zdać się na los i jak Bolek i Lolek, na ślepo trafialiśmy 
palcem w mapę. Po pierwszym trafieniu odpadły Bałkany, gdzie po-

trzebny jest paszport. Za drugim razem palec wylądował na niebieskiej 
plamie morza blisko brzegów Korsyki i  Sardynii. A  przecież jeszcze 
obok leżą Sycylia i Malta. Trasa wyrysowała nam się na mapie sama – 
samochodem przez ląd, a promami z wyspy na wyspę. 

Prom w Livorno

Ponieważ przewoźnicy promowi na każdej z tras wymagają podania 
marki i modelu samochodu, musieliśmy, z dużym bólem serca, prze-

chrzcić czasowo naszego Honkera na Land Rovera Defendera, bo inaczej 
nikt nie mógł zrozumieć co to za samochód i jaką dla niego zastosować 
taryfę. Tłumaczenie i słowne opisy nie zdały się na nic, a ten Brytyjczyk 
jest najbliższy kształtem i rozmiarami do naszej rodzimej terenówki. 

W czasie kilkugodzinnego rejsu, na szybko przeglądaliśmy zabrane 
ze sobą przewodniki, aby z  grubsza zorientować się, co ciekawego 
możemy napotkać na każdej z wysp. Mimo to, i  tak czekała nas tak 
naprawdę jazda w nieznane, bo w kilka godzin nie nadrobi się zapla-
nowania miesięcznych wakacji. 

PRZYGODA

Sardynia 4x4

Wydawać by się mogło, że 
Sardynia, pełna ekskluzywnych 

kurortów, ucywilizowana wyspa, nie 
będzie miała nic do zaoferowania 
miłośnikom dzikich i  odludnych 
okolic, muzyki komponowanej przez 
samą Matkę Naturę. Wbrew pozorom 
jednak, w wielu zakątkach tej włoskiej 
krainy można znaleźć trasy i  miejsca 
omijane przez zwykłych kierowców, 
a eksplorowane głównie przez lokalnych 
posiadaczy samochodów 4x4.

Autor: Aleksandra Cebo, Jacek Pielgrzym, Zdjęcia: autorzy

Po tygodniu włóczęgi po zapierających dech w piersiach drogach 
i bezdrożach maleńkiej Korsyki, dotarliśmy do południowego skraju wy-
spy. Z bezdrożami było gorzej, ze względu na zagrożenie pożarowe, przez 
które pozamykano sporo górskich dróg. Swoją drogą, jazda przez pożar 
to gorące doświadczenie, o czym przekonaliśmy się później na Sycylii. 

Ze względu na odległość między wyspami, wydawało się, że prze-
prawa z  Bonifacio do St. Teresa na Sardynii, to przysłowiowa bułka 

z masłem, zwłaszcza, gdy zobaczyliśmy, że regularnie kursują 
kilka razy dziennie dwie linie promowe. Rze-
czywistość lubi jednak sprawiać niespodzianki 
i na przeprawę musieliśmy czekać dodatkowy 
dzień, bo maleńkie promy zabierają ledwo kilka 
samochodów na raz na pokład. 

Z Korsyki na Sardynię

W przeciwieństwie do niewielkiej i miejscami 
bardzo dzikiej Korsyki, Sardynia jest bardziej ucy-
wilizowana i na początku ciągnęliśmy szosą wzdłuż 
zapełnionego kurortami i  klubami wybrzeża. 
Znużeni tym, głodni i spragnieni odrobiny wypo-
czynku, zjechaliśmy przy pierwszej nadarzającej 

się okazji – tym samym trafiliśmy do Costa Para-
diso. Zaprojektowane co do centymetra, kolorów i kształtów 
domów miasteczko, nie zrobiło na mnie wrażenia, ale za to 
skaliste wybrzeże nam się spodobało. Pomimo południowego 
słońca, wyrzeźbione erozją skały pyszniły się intensywnym 
pomarańczowym kolorem. 

Po krótkim odpoczynku, przyszedł czas na dalszą drogę, bo 
Sardynia potrafi zaoferować wiele, nie tylko plażowiczom, ale 
i miłośnikom natury i tej naprawdę odległej historii.

Cała wyspa aż roi się od prehistorycznych zabytków, a wśród 
nich najwięcej jest chyba pozostałości po liczących kilka 
tysięcy lat, wieżach morskich. Kilka z nich zachowanych jest 
w zaskakująco dobrym stanie, a jedną z takich postanowiliśmy 
odwiedzić – Santu Antine. Odbiliśmy więc nieco w głąb wyspy. 

Pozostałości budowli, liczącej ponad 3,5 tysiąca lat, z daleka 
nie robią imponującego wrażenia. Kiedy jednak zbliżaliśmy się 
polną ścieżką do okrągłej konstrukcji, zaczynaliśmy powoli 

Wybrzeże Costa Paradiso

Z wyspy na wyspę
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zmieniać zdanie. Wprawdzie z  zewnątrz 
to stos kamieni, ale za to stos, ustawiony na 
planie okręgu otoczonego mniejszymi wieżami, i do tego bez 
żadnej zaprawy. Część murów zewnętrznych oraz większa część 
wieży głównej, wciąż stoją i zachwycają swoją konstrukcją. Wy-
obraźnia automatycznie uruchomiła się pełną parą po przejściu 
pod łukiem bramy, gdy znaleźliśmy się na dziedzińcu, a apogeum 
osiągnęła, gdy zagłębiliśmy się w oświetlony kilkoma lampami, wąski, 
łukowaty korytarz. Wyobrażaliśmy sobie, że to nie światło elektryczne, 
ale ciepły blask pochodni rozświetla naturalny mrok pomieszczenia 
pozbawionego okien.

W  spokoju i  ciszy – byliśmy jedynymi zwiedzającymi w  tamtym 
momencie – spacerowaliśmy korytarzami i piętrami. 

Spragnieni ochłody wróciliśmy na wybrzeże. A przy plaży, na której 
roi się od wczasowiczów, nie zwracając uwagi na ludzi, przesiadują na 
wystających z wody skałach kormorany. Przyzwyczajone do przedsta-
wicieli homo sapiens nie płoszyły się, gdy podchodziliśmy z aparatem. 

Polowanie na flamingi

Na jeden z noclegów wybraliśmy brzegi laguny Stagno di Cabras. 
Dzikie ptactwo, bujna roślinność, brak śladów cywilizacji i romantycz-
no-cukierkowy zachód słońca nad wodą, wydawały się tworzyć idealną 
scenerię. Jednak, gdy tylko słońce zniknęło za horyzontem, zostaliśmy 
zmuszeni do ewakuacji – chmary komarów nie dawały nam spokoju. 

Ponieważ nad Stagno di Cabras nie widzieliśmy flamingów, postanowi-
liśmy nie odpuszczać i pojechaliśmy nad Stagno di Mitras. Jakiś rozsądny 
dojazd nad brzeg jeziora wydawał się być nieosiągalny – po prostu nie 
było żadnej drogi, brzeg widzieliśmy daleko, daleko, ale nie było gdzie 
zjechać. Coraz bardziej zrezygnowani wlekliśmy się dalej, aż dotarliśmy 
do miejsca, gdzie udało nam się zjechać z asfaltu. Zaczęliśmy krążyć 

między wydmami 
na wąskim skrawku lą-
du pomiędzy morzem 
a bagnistymi kałużami. Na jed-
nej z nich dostrzegliśmy w końcu 
białe i różowe kształty. To one – flamingi. 
Zostawiliśmy samochód, zabraliśmy aparaty 
i wyruszyli pieszo na bezkrwawe łowy. 

Górskie pasma

Ponownie zjechaliśmy w głąb wyspy, chcieliśmy dotrzeć do Tiscali, 
a ponieważ drogi na Sardynii nie są aż tak malownicze jak na Korsyce, 
podróż minęła nam szybko i bez większych ekscytacji. Bez problemów 
zjechaliśmy do doliny i  dotarliśmy do rzeki, przy której kończy się, 
wprawdzie szutrowa, ale jeszcze cywilizowana droga. Stało tu kilka 
samochodów, które nie były w stanie jechać dalej. My jednak prze-
cisnęliśmy się przez zamieniony w parking, nieco zdezelowany most 
i wjechaliśmy do podnóża gór. 

W  pewnym momencie minęły nas wracające z  gór Defendery 
z  wycieczkami organizowanymi z  pobliskiego Dorgali. Wyłapałam 
zdumione spojrzenia kierowców. I czemu się dziwią? No tak, przecież 
turyści 4x4 to na Sardynii olbrzymia rzadkość, jak ktoś chce dojechać 
w pewne ciekawe miejsca, musi zazwyczaj wykupić wycieczkę tere-

nówką w jakimś miejscowym biurze. Opcja druga, jaka pozostaje, to 
czasem wielokilometrowy marsz. 

Dotarliśmy samochodem tak daleko, jak tylko się dało i zostawiliśmy 
go przy wejściu na pieszy szlak. Tiscali było niegdyś jaskinią, której strop 
zawalił się i pod szczytem góry utworzył się swoisty krater. Kilka tysięcy 
lat temu znajdowało się w nim także nuorskie miasto, z którego do dziś 
pozostały ledwo zauważalne ruiny. Utworzony tam rezerwat skusił nas 
do wędrówki. Wspinaliśmy się więc po ostrych skałach, przechodzi-
liśmy przełęcz 
i dolinę w cie-
niu porastają-
cych je drzew, 

znów się wspinaliśmy, aż w końcu dotarliśmy do wnętrza góry. Niby 
nic, a takie pełne uroku i swoistego czaru. 

Dzikie konie

Na Sardynii żyje prawdopodobnie jedyne w  Europie dzikie 
stado koni. Koń jaki jest, każdy widzi – jak mówi przysłowie.  
Jednak coś ciągnie i kusi, gdy pojawia się słowo „dzikie”. Przecież to 

już nie jest taki sam koń jak ten, który cią-
gnie wóz z sianem, dorożkę po ulicach 
jakiejś starówki, czy kłusuje wokół 
padoku ujeżdżalni. Pyska nie krępuje 

Na wydmach Piscinas też można odnaleźć ślady górniczej przeszłości regionu

Teraz tylko można sobie wyobrażać tę atmosferę towarzyszącą 
przejazdowi przez grotę, gdy reflektory samochodu prześlizgi-
wały się po fantazyjnych naciekachTiscali
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wydmach było za gorąco, skierowaliśmy się więc na plażę, by przynaj-
mniej zażyć chłodnej kąpieli. Okazało się, że to też nie jest takie proste, 
bo olbrzymie i niesamowicie silne fale, nie pozwalały na nią. I nawet 
wejście po kolana do wody było udręką, gdy podcinała ona nogi, jed-
nocześnie uderzając niesionymi, ostrymi ziarnami piasku po skórze. 
Mimo tego i  reprymend ratownika, Jacek nie odpuścił i  zanurzenie 
w gigantycznych falach zaliczył.

Pieszy off-road

Ze spokojniej kąpieli nici, zwierzaków nie ma – czas najwyższy wyru-
szyć dalej. Za jeden z kolejnych celów obraliśmy sobie Grotę San Giovanni 
– podobno jedyną w Europie (o ile nawet nie na świecie) jaskinię, do 
której można wjechać samochodem – jak to radośnie głosił przewodnik 
jednej ze znanych firm. Nie ważne, że szlak jest asfaltowy, nie całe wakacje 
musimy spędzać poza asfaltem, a taka grota to nie lada gratka. 

Dojechaliśmy do Groty San Giovanni i  z  zaskoczeniem zatrzyma-
liśmy się przed wjazdem, który zastawiały metalowe barierki. Obok 
stał piękny, okrągły niebieski znak "ścieżka tylko dla pieszych". By nie 
stać na środku drogi, zjechaliśmy obok na mały parking. Kilka kroków 
dalej był bar czy też restauracja, tam więc poszliśmy po wyjaśnienia. 
Sympatyczny chłopak objaśnił, że owszem, można było wjechać do 
jaskini samochodem i tamtędy przejechać na drugą stronę łańcucha 
górskiego, ale to było wiele lat temu, około dziesięciu. Od dawna zro-
biony jest dla samochodów objazd, a jaskinię można zwiedzać pieszo. 

Zdaliśmy sobie sprawę, że przewodniki bywają bardzo, bardzo czę-
sto zdezaktualizowane, ale żeby aż tak? Cóż robić, mając pół godziny 
do zgaszenia światła, wybraliśmy się pieszo do tego dawnego tunelu 
stworzonego w jaskini. 

Idąc wyasfaltowaną drogą, stanowiącą dno jaskini i  rozglądając 
się dokoła mogliśmy sobie wyobrazić tę atmosferę towarzyszącą 

przejazdowi przez taki tunel – gdy reflektory samochodu 
prześlizgiwały się po fantazyjnych naciekach, gdy 

odbijały się w kroplach wody powoli spływających 
ze stalaktytów. 

Po wyjściu okazało się, że nie tylko my mamy problem z nieaktualny-
mi informacjami – młodzieniec z kafejki powtarzał grupce Francuzów 
to, co nam chwilę wcześniej.

Ostatni dzień na Sardynii postanowiliśmy spędzić leniuchując gdzieś 
na wysepce San Antioco. Popularne i łatwo dostępne plaże były nie-
miłosiernie zatłoczone. Mijaliśmy je jednak wypatrując jakiegoś zjazdu 
z asfaltu. I znaleźliśmy dziurawą i wyboistą drogę między polami, pro-
wadzącą do stóp kamiennej wieży, stojącej nad brzegiem morza. Poza 
nami był tam tylko jeszcze jeden terenowy kamp. Idealne warunki na 
spokojny odpoczynek w lazurowej i chłodnej wodzie. Ξ
Więcej na stronie www.fotopodroze.art.pl

mu wędzidło, o kamienie nie stukają metalicznie podkowy. Dlatego 
po prostu musieliśmy odwiedzić rezerwat Giara di Gesturi, zajmujący 
całą powierzchnię ogromnego płaskowyżu. 

Było już pod wieczór, gdy dotarliśmy pod bramę rezerwatu. Samo-
chód musiał zostać na parkingu, dalej wstęp tylko pieszo. Nie mieliśmy 
żadnej nadziei na spotkanie od razu dzikich koni, więc wybraliśmy się 
tak po prostu na wieczorny spacer. Szliśmy szutrową, szeroką drogą, 
po bokach mijaliśmy niskie zarośla i wykrzywione od silnych wiatrów 
dęby korkowe. Nagle dostrzegliśmy w  dali przed sobą coś rudego. 
Może to krowa? Jednak, gdy się ostrożnie zbliżyliśmy, okazało się, że 
to koński grzbiet. W pobliżu dostrzegliśmy jeszcze kilka pasących się 
osobników – ponad zarośla wystawały tylko grzbiety. Stadko pasło się 
nie zwracając na nas większej uwagi. Wciąż ostrożnie podchodziliśmy 
bliżej i  bliżej, z  obiektywami wycelowanymi w  zwierzęta. Niektóre 
podnosiły łby i patrzyły na nas ze stoickim spokojem. Gdy uznały, że 
podchodziliśmy za blisko, odchodziły powoli kilka kroków. Żadnej 
ucieczki, żadnego panicznego galopu. Koniki niby dzikie, ale widać, 
że oswojone z ludźmi. Cóż, ich domem jest rezerwat o ograniczonej 
powierzchni, otoczony wysokim płotem i ludzką opieką.

Wśród ruin

Zachęceni przez miejscowych zmierzaliśmy do Costa Verde. Według 
opowieści tubylców, w lasach po drodze można napotkać jelenie, a na 
wybrzeżu żółwie wodne. Mieliśmy nadzieję, że może je też uda nam 
się zobaczyć. 

Nasza trasa wiodła przez Montevecchio. Już z daleka z szosy widać 
częściowo zrujnowane zabudowania starej kopalni rud metali. Ta jedna 
ma jednak niejakie szczęście, bo nie została całkiem opuszczona i służy 
obecnie jako muzeum, które my minęliśmy bez zwiedzania. Z powodu 
braku odpowiedniej mapy, chcieliśmy się w miasteczku jakoś zorien-
tować, jak mamy dalej jechać. Szlak odnaleźliśmy na wielkiej mapie 
okolicy stojącej przy centralnym placu. Faktycznie ozdobiona jest ona 
piktogramami rogaczy w lasach pomiędzy nami a wybrzeżem i żółwi 
na wybrzeżu. Wybraliśmy najbliższą trasę i z niejakim trudem ją odna-

leźliśmy, bo okazało się, że w rzeczywistości oficjalnie i praktycznie, 
droga już nie istnieje. 

Niestety, nigdzie po drodze nie spotkaliśmy się z jeleniami i nie było 
też miejsca, w którym można by się było zatrzymać, by zjechać lub 
wejść w  las na spacer i poszukiwanie zwierzyny. Otaczały nas tereny 
pokopalnianie, pełne pozostałości w  postaci zdezelowanych tablic 
ostrzegawczych, ruin budynków kopalni i opuszczonych wiosek, zwień-
czonych drutem kolczastym siatek odgradzających las od drogi. I chociaż 
generalnie okolica potrafiła być piękna, to jednak te szare, pokaleczone 
mury bez łączących je dachów, robiły dość dziwne i przykre wrażenie. 
Teoretycznie, mając podobne widoki u siebie na Śląsku i Zagłębiu po 
transformacji, gdy wiele zakładów uległo 
zniszczeniu, nie powinno to na nas robić 
wrażenia, to jednak brakło słów, by cokol-
wiek powiedzieć i jechaliśmy w milczeniu. 

Jeszcze mocniej odczuliśmy dziwność sytuacji, 
gdy wjechaliśmy do Ingurtosu – kolejnej niewielkiej 
przykopalnianej wioski. Opuszczone szyby wydobywcze 
zostawiliśmy za nami, a przed sobą zobaczyliśmy jeden 
z najdziwniejszych widoków w naszym życiu – Nruiny 
zabudowań przemysłowych, olbrzymich hal, ruiny 
domostw i  zabudowań gospodarczych dawnych 
górników i  pomiędzy nimi, dosłownie kilka całych 
i wciąż zamieszkałych domów. Z firankami w oknach, 
z kwiatami w ogródkach, z zabawkami rozrzuconymi 
na podwórkach. I ludzie siedzący na ławkach w cieniu 
drzew. Zastanawialiśmy się, jakie to uczucie mieszkać 
na takim swoistym cmentarzysku.

W poszukiwaniu żółwi morskich

Z  Ingurtosu już niedaleko do Piscinas – złocistych wydm 
i  olbrzymiej plaży. I  obietnicy żółwi morskich. Plaża faktycznie 
bogata i pełna ludzi (tak jak i parking), wydmy olbrzy-
mie i  upstrzone kępami zieleni. Na spacery po 

NiezbędNik podróżNika
» CeL podróżY

Sardynia – druga co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego, region ad-
ministracyjny Włoch

» odLeGŁoŚĆ W LiNii proSTeJ

1 350 km

» dokUMeNTY

dla członków UE ważny paszport lub dowód osobisty dla pobytu do 90 dni. 
OC komunikacyjne krajowe. Poza kartą NFZ lepiej mieć ubezpieczenie typu 
travel (KL i NNW)

» WaLUTa

euro

» koNSULaT 

najbliżej ambasada RP w Rzymie, Wydział Konsularny w Rzymie i Konsulat 
RP w Neapolu

» zaLeCeNia MedYCzNe

brak 

» WarUNki aTMoSFerYCzNe

cały rok temperatura powyżej 0°C – zimą średnia temp. +10°C z obfitymi 
opadami, lato trwa ok. 7 miesięcy, temp. przekraczają +30°C w cieniu, jest 
bardzo sucho, czego efektem są liczne pożary

» paLiWo

diesel 1,69 euro, benzyna 1,76/1,88 euro – aktualne na styczeń 2013 roku 
średnie ceny ze str. PZM – rzeczywiste w naszym przypadku latem 2011 
roku były o kilka centów wyższe 

» Woda 

pitna – dostępna w każdym sklepie zgrzewka 6 x 1,5 l to koszt 1-2 euro

» koSzT LokaLNeGo poSiŁkU

ceny europejskie – pizza od 10 euro, obiad od 15-20 euro od osoby (bez 
napojów) 

» NoCLeGi

dla lubiących wygodę pełny wachlarz zakwaterowania – od hoteli po róż-
nego standardu kempingi. Można (o ile nie rozpala się ognisk i się nie 
śmieci – pilnowane jest to przez różnych „strażników”) nocować na dziko 
w ustronnych miejscach (na plażach i w górach)

» dodaTkoWe iNForMaCJe

dojazd – liczne połączenia promowe z portów na zachodnim wybrzeżu 
Włoch, z południa Francji lub przez Korsykę

Sardynia

Trasy rowerowe i 4x4 w górach często są tymi samymi szlakami

Nuraghe Santu Antine – Wyobrażaliśmy sobie, że ten kory-
tarz biegnący wokół podstawy wieży rozświetlają pochod-
nie, a nie elektryczne lampy
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