Cap de setmana a l'Alguer

dissabte, 6 de desembre de 2008 14:23

Per celebrar el primer any de casats, ens van regalar un viatget a l’Alguer. Només han sigut 2
dies, però hem tingut temps de veure moltes coses: l'Alguer, Capo Caccia, Capo del Falcone,
Sassari i Castelsardo.

Per celebrar el primer any de casats, ens van regalar un viatget a l’Alguer. Només han sigut 2
dies, però hem tingut temps de veure moltes coses tot i que algunes no hem pogut pel mal
temps.

1r dia

Sortim des de Girona amb un vol de Ryanair. Agafem el cotxe que havíem llogat des de la
mateixa web de Ryanair i busquem la casa rural. Arribem a L’olivar sense perdre’ns, tot i que
era tard ens esperaven.
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2n dia

Després de fer un bon esmorzar anem cap al centre de l’Alguer, a uns 2 km de la casa rural.
Visitem la part vella que està envoltada per una muralla amb varies torres i passegem pels
carrers peatonals plens de botigues. Diuen que l’Alguer té certa semblança a Palamós i crec
que tenen raó, però val la pena anar-hi. A la tarda anem cap al Capo Caccia que és on es
troben les grutes de Neptú ja que ens han dit que són impressionants. Quan hi arribem veiem
que és tancat pel temporal. Tornant passem per algunes carreteres de muntanya per gaudir de
les vistes i la posta de sol. Passegem de nit per l’Alguer, hi ha bastant d’ambient.
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3r dia

Veiem que avui també fa mala mar i desistim d’anar a les grutes de Neptú. Anem cap a Capo
del Falcone, al nord de l’illa. Marxant passem per Stintino i les salines i ens dirigim cap a
Sassari, la capital de la província. Fem un vol per la ciutat, dinem, i tornem a agafar el cotxe,
aquest cop direcció Castelsardo, un petit poble emmurallat dalt d’una muntanya. Arribem i
comença a ploure amb ganes, tot i això sortim per recórrer el poble. A part de l’Alguer, és el
segon lloc del viatge que m’ha agradat més, encara que plogués i no poguessin veure-ho amb
calma. Tornant, i de camí cap a Sassari, passem per Osilo per veure Castello Malaspina. Fem
tot el camí per carreteres de muntanya i amb pluja. Tornem cap a l’Alguer per comprar sopar,
emplenar el dipòsit del cotxe i cap a l’aeroport.
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