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Vis en pasta

reis
notities

RTL-Z-Presentator en communicatiespecialist
Donatello Piras heeft twee Italiaanse ouders.
Zijn roots liggen op Sardinië. In de zomer van
2017 ging hij met vriendin Roos Moggré en zijn
één jaar oude dochter Isabella naar het eiland en
reisde van zuid naar noord.

‘Bij restaurant Le Anfore (Via Pallaresus 16) in
Villasimius aten we met de voeten in het gras
onder de sterren. De voorgerechten van vis zijn
kakelvers maar de pasta’s zijn zo mogelijk nog
beter. Met vrienden namen we de Sardijnse
kreeft met een goede fles Karmis uit Tharros.
Hemels. Mijn vriendin werd emotioneel bij het
proeven van de gefrituurde ravioli met ricotta
en honing. Le Anfore wordt gerund door
Italiaanse familie met enorme gastvrijheid.’

Nora

‘Het enige Romeinse theater op Sardinië is Nora
(Località Nora, 09010 Pula). Een goed onderhouden, archeologische nederzetting met goede
gids in het Italiaans en Engels. Vooral de mozaïeken en het theater maakten indruk! Tip: ga op
een niet te warme dag en vroeg in de ochtend!’

Turkoois

‘Het strand Tuerredda bij Teulada staat in mijn
top tien van mooiste stranden die ik ooit heb
bezocht. Midden in het mediterrane groen van
Sardinië met kristalhelder en turkoois water. Er
zijn een paar strandtenten waar je ook kunt eten
en er is veel vrij strand.’

Familiehotel

‘Hotel Nuraghe Arvu in Dorgali (Viale del Bue
Marino) is een mooi en fijn gerund familiehotel.
Met kamers rond het zwembad en een geweldig
restaurant aan de fijne Cala Gonone. Mooie uitvalsbasis voor excursies waaronder de tocht naar
de grotten van de Bue Marino. Extra: de eigenaar heeft ook een wijnhuis: Atha Ruja (Via per
Oddoene). Goede Sardijnse rode wijn die wordt
geschonken in het restaurant maar ook rondleidingen op het wijnlandgoed zijn mogelijk.’

Archipel

‘De eilandarchipel La Maddalena bestaat uit
tweeënzestig eilanden met verstopte baaitjes,
witte zandstranden tussen granieten rotsen
en het helderste zeewater van smaragdgroen
tot turkoois. De honderdtachtig kilometer aan
kust bewonder je het beste per boot. En dan
het liefst de hele dag.’
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