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Te gândești deja la vacanță?Acum este momentul să alegi o destinație minunată de vacanță
pentru că se apropie perioada concediilor. Dacă nu ai nicio idee te sfătuim să alegi una din cele
mai frumoase plaje din Marea Mediterană – Sardinia.

Dacă îți dorești o vacanță romantică este bine să alegi Costa Smeralda cu stațiunea
exclusivistă Porto Cervo, în nordul insulei, care este un loc de vis. Sardinia se remarcă prin cel
puțin 10 plaje considerate cele mai frumoase din lume. Alege Sardinia pentru acest concediu
pentru că plajele sunt fantastice aici, iar peisajele sălbatice. Este bine să te organizezi din timp,
poți obține bani pentru vacanță foarte ușor, în scurt timp, printr-un credit fără acte, online.

Ce are de oferit Sardinia din punct de vedere istoric și cultural?

În Sardinia poți face vacanțe și drumeții, poți vizita cartierul medieval Castello, Ținutul
Nuraghilor
,
biserici și muzee care sunt atracții deosebite pentru mii de turiști. Cele mai interesante sunt
bisericile romanice construite din blocuri masive de piatră,extraordinare. Una dintre cele mai
interesante este
biserica Olbia Basilica di Saccargia
.

Cea mai cunoscută zonă de coastă esteCosta Smeralda, unde poți vizita stațiunea Porto
Cervo
și Arhipela
gul Maddalena
. Cele mai înalte altitudini din Sardinia sunt atinse de
masivul Gennargentu
. Aici, printre munți sunt numeroase peșteri, majoritatea dintre ele pot fi vizitate. Multe plaje sunt
înalte, iar nisipul este alb și fin.
Capitala este Cagliari
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și este minunată, aici se găsește
Catedrala di Cagliari
și care trebuie vizitată neapărat. Alte locuri minunate sunt în apropiere de orașul Alghero (în
vestul insulei).

Sardinia are numeroase plaje de vis. Descoperă 10 dintre ele!

Aici sunt cele mai frumoase plaje din Marea Mediterană, peisaje de vis și golfuri pitorești. Apa
este de un verde smarald, iar nisipul fin și alb.

Poți vizita 10 plaje ideale pentru vacanță:
Plaja Stintinoși stațiunea cu același nume, din nordul și nord-estul Sardiniei.
Plaja Grande Peverocu un golf minunat, nisip fin și apa verde smarald.
Plaja Liscia Rujadin nord-estul Sardiniei are 500 m lungime.
Plaja Rena Biancaeste minunată, aici te bucuri de un peisaj de vis și poți face
scufundări pentru a descoperi o lume subacvatică colorată, plină de corali.
Plaja Cala Brandinchieste considerată una cu adevărat frumoasă pentru că oferă
priveliști incomparabile spre: Marea albastră a Caraibilor (sau Marea Antilelor), Insula Tavolara
(insula caprelor sălbatice).
Plaja La Cintacu nisip alb ca zăpada. Aici vin surfiștii din toată lumea pentru că zona
este perfectă pentru acest sport.
Plaja Punta Molentis– un loc deosebit perfect pentru o vacanță romantică.
Plaja Cala Cipollaoferă peisaje minunate perfecte pentru a face fotografii
extraordinare.
Plaja Porto Giuncolângă Villasimius, în partea de sud a Sardiniei. Aici sunt foarte
multe păsări flamingo roz și poți vizita turnul Porto Giunco.
Plaga Cala Lunacu cel mai frumos golf la Marea Mediterană.

Experimentează Sardinia, află totul despre tradițiile și obiceiurile
localnicilor!
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În Sardinia localnici sunt primitori, veseli și plini de viață. Despre ei se spune că sunt foarte
longevivi, datorită faptului că au hrana sănătoasă. Deși mulți ar crede asta, secretul longevității
lor nu este peștele, ci în general toate alimentele pe care le consumă și care sunt bogate în
nutrienți importanți pentru organism. Ei mănâncă de obicei sardine proaspete, pește calcan
uscat la soare și scoici.

Bucătăria &icirc;n Sardiania este simplă dar delicioasă.Aici se cultivă legume organice,
din acestea se prepară o mare varietate de sosuri, supe, paste, salate și preparate culinare din
carne de capră, miel, vită, porc și oaie. Localnicii consumă carne doar ocazional și fac o pâine
tradițională din cartofi și făină de orez care are denumirea de
Pistoccu
. De asemenea, consumă frecvent lapte de capră, brânză de oaie, stafide, migdale, nuci, din
cultură proprie.

Vinul în Sardinia este natural, din struguri bogați în antioxidanți. Denumirea vinului este Cann
onau
și este un vin negru care se consumă de regulă seara. Localnicii mănâncă miere brută în loc de
zahăr, ulei de măsline, ulei de mastic, pâine din făină integrală, fructe de mare și apă de izvor
de munte.

Sardinia este a doua cea mai mare insulă din Marea Mediterană.

Se remarcă prin plajele lungi cu nisip alb, golfuri mici cu stânci și o multitudine de formațiuni
stâncoase bizare. Sardinia este vizitată an de an de mii de turiști, care vin să se bucure de
soare pe cele mai frumoase plaje din Marea Mediterană. O altă atracție naturală interesantă a
insulei este reprezentată de rocile roșii vulcanice din orașul Arbatax.
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Dacă vrei să fii sigur că nu vei avea probleme financiare în vacanță, solicită prin Monily unul
din cele mai avantajoase &icirc;mprumuturi rapide nebancare fără garanţii
și astfel obții suma de bani necesară, iar în acest fel nu vei fi stresat în Sardinia de faptul că
trebuie să faci economie.

Sardinia este cu siguranță o destinație perfectă pentru vacanță!
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