
 
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. ORIENTAL) 
 
OLBIA (SARDENYA) 
Situada en el nord-est de la illa amb uns 60.000 habitants, a la zona 
anomenada Costa Esmeralda. El seu nom ve del grec Olbiòs, que vol dir feliç, 
la qual cosa no coincideix amb el seu passat ja que ha estat destruïda i 
reconstruïda unes quantes vegades, cosa que va provocar la pèrdua del seu 
nom original fins a 1.939 en què ho va recuperar definitivament. 
 
Ha passat de ser una ciutat de pescadors i mariners a tenir un important 

paper comercial i industrial, motiu que ha 
impulsat la seva economia, ha canviat molt 
el seu aspecte però manté el seu centre 
històric. 
 
S'ha convertit en un important centre del turisme de la illa gràcies a les 
moltes possibilitats en les seves rodalies, des de llocs com Porto 
Rotondo, Porto Cervo i la Costa Esmeralda, per qui vol gaudir d'una 
vida refinada fins als que busquen la cultura amb els monuments de la 
Civilització Nuràgica,  
 
També la seva destacada naturalesa amb platges, roques i parcs 

marítims ens sorprendran. Sense oblidar les visites a l'interior de la illa. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Pel seu nom provinent del grec es creu que van ser ells els fundadors, però oficialment es considera el seu 
origen en temps de fenicis i cartaginesos. 
 
Conquistada pels romans en el 238 a. C. van aixecar importants edificis. Amb la caiguda de l'Imperi Romà 
en el s. VI va perdre importància i va passar a les mans de vàndals fins a la fi del mil·lenni. 
 
Amb els Giudicati va ser seu episcopal i capital d'un dels 4 Giudicati de la illa, el di Gallera, Aquest temps 
d'autogovern i progrés va conviure amb contínues lluites pel poder entre les famílies de la illa i per 
defensar-se dels atacs de Gènova i Pisa. En el s. XIV va caure en mans de la Corona d'Aragó i de nou va 
iniciar el seu declivi. 
 
El s. XVII va ser un temps per oblidar i després d'una breu influència d'Àustria es va unir a la península 
amb el Tractat de l'Haia en 1.720 passant Sardenya a dependre de la Casa de Saboya: i iniciant un nou 
temps de progrés. 
 
Va patir molts bombardejos en la II Guerra Mundial, dels quals va aconseguir refer-se en els anys 60, 
sobretot pel turisme de la costa Esmeralda gràcies a que el príncep Aga Khan IV mitjançant el Consorci 
Costa Esmeralda aixecà un important complex destinat al turisme de luxe que amb el pas del temps s'ha 
convertit en una destinació turística destacada a Itàlia i al món que l’ha convertit en el port més important 
de passatgers a Itàlia, disposant a més d'aeroport internacional. 
 
QUE VEURE 
Catedral de Sant Simplici : La trobem molt prop del Cors Umberto. Construïda sobre una necròpoli 
romana entre els s. XI al XII, encara es conserven làpides del període romà en el seu interior. Consagrada 
al bisbe d’Olbia, Sant Simplici, que va ser màrtir en el s. III, en temps de Dioclecià. 
 
És l'únic exemple de Romànic en la Gallera, construïda majorment de granit amb estil pisà. Interior senzill i 



 
 
evocador de temps passats que guarda les relíquies de Sant Simplici i altres màrtirs després d'unes 
excavacions al s. XIX. 
 
Cors Umberto I : Zona de passeig per als habitants de la ciutat i de repòs per al turista, trobem 
interessants edificis del s. XIX com l'Ajuntament, la Biblioteca, el Palazzo Scolastico, etc. de la qual 
parteixen carrers i carrerons amb les seves típiques cases de granit, botigues, artesans, cafeteries, 
restaurants, etc. arribant a les places Reina Margarita i Giacomo Matteotti. En una de les seves travessies 
està l'Església de Sant Paolo, de 1.700, que combina el granit típic en l'exterior amb una cúpula esmaltada 
d'estil àrab. 
 
Museu Arqueològic Nacional : Construït en un illot del port per albergar les troballes en el descobriment 
de 24 vaixells naufragats, entre els quals destaquen 2 de l'època de Neró i 16 del s. V d. C. La resta 
corresponen al període del Giudicato. 
 
Restes Púniques : Uns 50 metres de muralla púnica molt bé conservada al carrer Aquedotto al costat de 
restes d'habitatges púniques al carrer Nanni, i restes d'un aqüeducte romà molt proper, del que podrem 
veure un tram en millor estat en la carretera a Abbas Cabu. 
 
Castello di Pedes : El trobem molt a prop, sobre un monticle del que es veu tota la ciutat. Data de l'època 
del Giudicale i va viure cruentes disputes entre els que volien dominar l'illa, sobretot en el s. XIV.  
 
Restes del període nuràgic : Allunyats del centre històric, destacant les Tombes dels Gegants dels s. 
XVIII-XVII a. de C., el pou sagrat, del II mil·lenni a. de C. que va ser santuari de gran rellevància en el culte 
a l'aigua de la cultura nuràgica, i les ruïnes de la fortalesa dels s. IX-VIII a. de C.. També hi ha ruïnes d'una 
granja romana d'època romana i un aqüeducte del s. II a. de C. 
 
Tavolara : Un preciós parc marítim natural en una gran illa granítica al sud el golf d’Olbia amb un penya-
segat de 600 metres de roca que ofereix una espectacular vista del mar que és una joia per a 
submarinistes. A l'estiu es pot arribar amb vaixell des de Porto Sant Paolo. 
 
Arxipèlag de la Magdalena : 6 illes, solament tres habitades, que formen un parc nacional. A la illa 
Caprera està la casa-museu de Giuseppe Garibaldi. S'arriba amb vaixell des de Palau. 
 
Costa Esmeralda : És el més destacat de la zona, és la costa que va des d’Olbia fins a l'extrem nord de la 
illa. Rep el seu nom pel típic color de les seves aigües, entre el verd i el turquesa. El seu principal punt és 
Porto Cervo, dins d'una cala amb una àmplia infraestructura turística, inclòs el seu port esportiu de més de 
700 amarris. La vida es desenvolupa entorn de la seva famosa placeta i l'Església de Stella Maris. A més 
de les platges de Capriccioli i Liscia Ruia hi ha moltes localitats a visitar: Cala de Volpe, Poltu Quatu, Baixa 
Sardinia o Cannigione. 
 
L'Interior de la illa : En allunyar-nos de la costa arribem a Arzachena, de gran importància en la 2ª meitat 
del s. XX i que guarda importants restes arqueològiques, gegantescs monuments funeraris, necròpolis de 
Li Muri, temple de Malchittu o el dolmen de Ladas, també un monument funerari anterior al segon mil·lenni 
a. de C. 
 
En Luras podem visitar el Museu etnogràfic Galluras-Fragmentos que recrea ambients de l'antiga 
civilització de Gallura. 
 
I una mica més lluny, a uns 40 kms. està la capital de la província, Tempio Pausania, sobre un altiplà de 
roca que té darrera la muntanya Limbara, destinació de molts excursionistes. Es produeix molt suro i vi, a 
més de centre termal per les aigües oligominerals de les famoses fonts de Rinaggiu. 
 



 
 
VISITA PER LLIURE 
Com les escales solen ser curtes, les opcions queden una miqueta limitades. 
 
El port queda una miqueta allunyat del centre, però es pot arribar caminant o  amb els autocars llançadora 
que solen posar les companyies navilieres que ens portaran fins al Cors Umberto, lloc de partida de moltes 
de les línies d'autobusos. La línia 3 dels autobusos urbans també arriba fins al port. 
 
Sens dubte fer una passejada per la ciutat és una opció tranquil·la, adquirir algun record i asseure's a 
prendre alguna cosa en alguna de les seves terrasses serà un complement ideal 
 
Una altra opció seria arribar-se a alguna de les seves moltes platges, el bus nº 4 ens porta a Pittulongu en 
un ràpid trajecte, però caldrà estar atent a les freqüències de pas, o contractar un taxi, que sol ser bastant 
car. Si l'escala ens ho permet podríem llogar un cotxe per anar al nostre aire. 
 

 


