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179 - De Nuraghi Route
Deze wandeling op Sardinië verloopt door een gebied van groot archeologisch en
antropologisch belang en voert langs een viertal Nuraghi, megalitische bouwwerken gebouwd
tussen 700 en 1900 v.C.: de Nuraghe Serbissi, Urceni, Sanu en Orruttu. De wandeling komt
ook langs een aantal uitzichtpunten, zoals de Vedetta en Is Arenas, vanaf waar we een mooi
uitzicht hebben over het Nationaal Park van Gennargentu en Perda 'e Liana. De route
ontwikkelt zich bijna volledig langs onverharde wegen en is daardoor erg gemakkelijk om te
lopen.
Neem vanaf de splitsing (1) waar we geparkeerd hebben de asfaltweg rechts. Na een minuut
of twintig zien we rechts een wegwijzer (2) die we negeren en blijven op de asfaltweg.
Na ongeveer 10 minuten op de splitsing (3) gaan we rechtsaf, richting Nuraghe Serbissi. Na
10 minuten splitst er zich links een pad af (4), maar wij gaan rechtdoor en blijven op de
onverharde weg lopen.
Een paar minuten later slaan we rechtsaf (5), de wegwijzer naar de Vedetta volgend. In 10
minuten lopen we naar het topje van de Vedetta (6) vanaf waar we wel een leuk uitzicht
hebben en de Perda 'e Liana ook mooi zien liggen.
Vanaf de Vedetta lopen we weer terug naar de onverharde weg (5) waar we rechtsaf slaan
richting Serbissi. Iets verderop in een bocht (7) negeren we het bordje links naar Serbissi en
gaan we het pad rechtdoor omhoog.
Iets minder dan 10 minuten verder op een splitsing (8) houden we rechts aan, bovenlangs.
Tien minuten later negeren we een afslag rechts (9) naar een uitzichtpunt. Zo'n 5-10
minuten later volgen we wel het bordje naar rechts (10), naar een uitzichtpunt.
In 10 minuten tijd lopen we naar Is Arenas (11) vanaf waar we een mooi uitzicht hebben.
Vanaf dit uitzichtpunt lopen we weer terug naar de splitsing (10) waar we rechts gaan. Tien
minuten later bij de splitsing (12) houden we rechts aan, de wegwijzer van de 521 volgend.
Vijf minuten later (13) slaan we rechtsaf, richting de Serbissi. In tien minuten tijd lopen we
naar de ingang van de Nuraghe van Serbissi (14), die je tegen een kleine vergoeding kunt
bezoeken desgewenst.
Vanaf de ingang van de Nuraghe van Serbissi lopen we weer terug naar de splitsing (13),
waar we rechts gaan, verder de 521 volgend over de onverharde weg. Iets verderop (15)
moet je niet met de bocht mee naar links, maar rechtdoor. Dit staat niet gemarkeerd.
We volgen de route geruime tijd en zien na ongeveer een uur aan onze rechterhand de Grot
Lioni (16). Op dit stuk hebben we een mooi uitzicht vanaf de onverharde weg. Tien minuten
later gaan we met de bocht naar links (17).
Na 20 minuten op de splitsing (18) gaan we rechtdoor, naar de Nuraghe Urceni (19), die
vrijwel direct achter de bocht ligt. Na het bezoeken van de Nuraghe lopen we weer terug
naar de splitsing (18) waar we links/rechtdoor naar beneden gaan.
Na tien minuten komen we uit op een onverharde weg (20) waar we rechts gaan. Ruim vijf
minuten later op de splitsing (21) gaan we rechtdoor, de wegwijzer volgend. Vijf minuten
later op de Y-splitsing (22) gaan we rechtdoor/links, de wegwijzer volgend.
Tien minuten verder op de T-splitsing (23) gaan we rechtdoor, de wegwijzer van de 521
volgend. Tien minuten later (24) slaan we rechtsaf, naar de Nuraghe Sanu. Iets verderop
slaan we linksaf (25) en bereiken zo de Nuraghe Sanu (26).
Vanaf de Nuraghe Sanu lopen we weer terug naar de asfaltweg (24) waar we nu rechtsaf
slaan. Verderop komen we weer bij een Nuraghe, de Nuraghe Orruttu (27).
Vanaf deze laatste Nuraghe volgen we eenvoudigweg de asfaltweg terug naar de auto (1).

De Feiten
Duur: 5:00 uur
Lengte: 19,3 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Paden, verharde en onverharde
wegen
Markering: Wegwijzers 521
Totale hoogteverschil: 562 m.
Hoogste punt: 1.029 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

Hoe kom je er?
Volg vanaf de SS125 de SP11 naar Osini. Volg
in Osini de aanwijzingen naar Scala di San
Giorgio. Rij tot voorbij de Scala di San Giorgio
tot aan een splitsing van de weg bij een bord
van wandelroute 521. Parkeer hier de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 39 49.668
Longitude: E 9 29.023
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