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March 5, 2021

Sogno Sperduto – een luxe vakantievilla op het eiland
Sardinië

ciaotutti.nl/reizen-door-italie/sardinie/sogno-sperduto-een-luxe-vakantielodge-op-sardinie/

Op een half uur van de (lucht)haven van Olbia ligt de prachtige vakantievilla Sogno
Sperduto, met een zeer ruime living/eetkeuken, twee grote slaapkamers en vier terrassen
(waarvan twee met overdekte veranda) waar je aan de lange eettafels of in een
loungehoek geniet van het adembenemende landschap rondom.

De villa ligt namelijk op een bergtop, hetgeen een perfecte garantie is voor weldadige rust
en werkelijk schitterende vergezichten. Op een heldere dag kun je zelfs Corsica zien
liggen!

https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/sardinie/sogno-sperduto-een-luxe-vakantielodge-op-sardinie/
http://sognosperduto.com/
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Sogno Sperduto is de ideale plek om even aan de hectiek van alledag te ontsnappen, om
je terug te trekken met vrienden of familie (of lekker met z’n tweetjes). Met drie hectare
eigen terrein en een ‘garden gallery’ is het ook de perfecte setting voor een yogaretreat,
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inspiratie in isolatie of een weekje schrijven in alle rust…

De villa is helemaal nieuw en combineert het beste van een lodge met een authentieke
sfeer. Dankzij de enorme open woonkamer heeft de villa iets loftachtigs, je hebt echt een
zee van ruimte tot je beschikking. Dat geldt ook voor buiten: dankzij de grote terrassen
leef je hier grotendeels buiten, met het Sardijnse landschap aan je voeten.
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Voor de bouw van de villa is gebruik gemaakt van moderne materialen die tegelijkertijd
mooi passen bij de lokale traditionele architectuurstijl. Dankzij de mooie vintage vondsten,
unieke juttersvangsten van de Sardijnse stranden en passend modern design zul je je



5/12

meteen thuis voelen.
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De luxe grote slaapkamer, Sogno Sperduto’s Suite, heeft een eigen ingang, een apart
toilet, een fijne regen/massagedouche en een bad met uitzicht over het landschap. ’s
Avonds zie je vanuit de verhoogde badkuip de lichtjes van Arzachena twinkelen!
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De andere grote slaapkamer, Sogno Sperduto’s Stanza, heeft twee eenpersoonsbedden
en een groot stapelbed (waarin drie personen kunnen slapen) en een ruime wastafel. De
badkamer op de gang is van alle gemakken voorzien, waaronder een regendouche, een
wastafelhoek en een toilet met Italiaans sproeikraantje in plaats van een bidet.
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Je hebt een televisie, blu ray dvd-speler en stereo-installatie tot je beschikking. Ook is er
wifi. In de keuken vind je onder meer een groot fornuis, een koelkast en diepvries, een
oven, een magnetron, een blender, een juicer, een koffiezetapparaat en diverse maten
moka’s (Italiaanse koffiepotjes), een vaatwasser en een wasmachine. Voor het buiten
koken zijn er twee barbecues.
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Sinds de zomer van 2021 is er ook een zwembad; een uitkomst om af te koelen!
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Kinderen zijn meer dan welkom, maar vanwege de vele terrassen, trappen en het ruige
rotsachtige terrein met een natuurlijk meertje en zwembad is dit vakantieadres niet
geschikt voor ondernemende peuters en kleuters.

Sogno Sperduto ligt hoog tussen rotsen boven de doorgaande weg tussen Olbia en
Arzachena. Houd dus rekening met een bochtige ruige weg naar boven, slow down naar
Sardijns tempo en wees niet verbaasd bij voorbij kruipende schildpadden op huppelende
hazen. Een stoere chauffeur en auto op hogere wielen zijn zeker aan te bevelen.
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Hoewel je geniet van volop rust, ligt Sogno Sperduto niet afgelegen. Het sfeervolle dorpje
San Pantaleo, waar je onder andere koffiebarretjes, restaurants en een supermarkt vindt,
ligt op een kwartier rijden.

Ook andere prachtige plekken op Sardinië zijn goed te bereiken. Zo sta je binnen een half
uur met je voeten in de zee aan de Costa Smeralda (met onder meer de stadjes Porto
Cervo en Porto Rotondo), kun je in de omgeving mooie wijnen proeven,  lunchen en
loungen bij baaitjes.

Buiten de hete zomermaanden is het prachtig om de échte Sardijnse cultuur te leren
kennen, van authentieke dorpjes tot eeuwenoude opgravingen. Heerlijk hiken, fietsen,
paardrijden en wandelen langs dan zo goed als lege stranden.

Zin in een verblijf bij Sogno Sperduto? Neem dan een kijkje op de website voor meer
details of neem contact op met de Nederlandse Leontine Streefkerk,
via info@sognosperduto.com of via 0039-07891776930.

https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/sardinie/pevero-health-trail-wandelroute-costa-smeralda/
http://sognosperduto.com/
http://10.10.0.46/mailto:info@sognosperduto.com


12/12


