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 Uticélunk Szardínia szigetén Sassari városának 

egyeteme. Az utazáshoz a repülőt választottuk, mert 
autóval egyrészt hosszú, másrészt a kompozás elég 
drága. Pozsonyból a Ryanair indít közvetlen fapados 
járatot Alghero városába, a szállásunk is itt volt. 
Azért választottuk Algherot, mert egyrészt ide volt 
közvetlen járat, másrészt  közel van Sassari
városához (kb. 25 km). 

Szardínia, Alghero









Alghero, ez a gyönyörű katalán város a sziget észak-nyugati részén 
helyezkedik el.





A régi óváros részét várfal védi bástyákkal, tetejükön a szárd, az 
olasz és a katalán lobogóval.





A szigeten több helyen is megtalálhatóak ezek a jellegzetes 
őrbástyák.





A kikötő a várfalról nézve





A várfalon ma is látható hajdan alkalmazott kőhajító gép, mely a 
tenger felöl védte a várost.





Az óváros a kikötővárosokra jellemző hangulatos kis szűk 
utcácskáival.









Érdemes kilátogatni a halpiacra, melyre minden reggel a helyi 
halászok hajóikkal szállítják a friss tengeri finomságokat.





Jellegzetes halászhajók





Sassari
Egy órás buszozás után megérkezünk Sassariba, a sziget második 

legnépesebb települése kb. 130 000 lakossal. Az egyetem a régi 
épületekkel tarkított városközpontban van.





Chiesa di Santa Maria di Betlem templom kívülről,





és belülről. …. Hatalmas!





Az egyetemet a jezsuiták alapították 1562 és 1627 között. A 
legrégebbi Szardínián. Első helyen áll a legjobb olasz „középfokú” 
egyetemek listáján, a Censis Research Institute 2009-es felmérése 

alapján. 
Főépülete, melyben a gazdasági irodák és a rektori iroda is található.





Nagyon impozáns a belső pálmafás udvarával.





A rektori titkárság előtermében az egyetem eddigi rektorairól 
készült olajfestmények díszítik a falakat.





Az egyetem díszterme, mely a diplomaátadók és egyéb 
ünnepségek helyszíne. Kb. 12.000 diákjuk van. 









Az egyetem beszerzéssel foglalkozó osztályának bejárata. Külön 
épületben, egy kis szűk utcában található.



Algheroból a legtöbb nevezetesség és környező város busszal is 
megközelíthető, ezek közül a legnépszerűbb látnivaló a a 

Capo Caccia szikla alatt található Neptun cseppkőbarlang. Ide 
érdemes hajóval menni és így a tengerről gyönyörködhetünk a 

sziklafalakban. Ha valaki nem akar bemenni a barlangba (13 euró 
a belépő), vagy a magas vízállástól nem lehet – ami gyakran 

előfordul - azért mindenképpen érdemes az odavezető sziklákba 
épített lépcsősoron lemenni (és persze fel is kell menni)  és a 

szépséges kék tengert és a tájat csodálni. ( a lépcsőzésért még nem 
kell fizetni)













Szintén busszal kb. 1 óra alatt Algheroból el lehet jutni a környék, 
sőt egyesek szerint a sziget legszebb strandjára, mely a sziget 

észak-nyugati csücskénél található, a La Pelosa Beach. Tényleg 
gyönyörű kristálytiszta és kék a víz, homokos a part.







Másoknak is ajánljuk Szardíniát és Sassari
egyetemét meglátogatni, amelyen szinte 

minden tudományterület képviselteti magát.


