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Prezados amigos, 
Este é o B&B – OASIS TRA GLI UILIVI - Bed End Breakfast ou em português – OASIS ENTRE AS 
OLIVEIRAS – que oferece pernoite e café da manhã. Está situado a 2 km do cento da cidade 
de Sassari, à TANIGA BALDELLA, no GOLFO DE ASINARA  da ilha da Sardenha. Dali a poucos 
minutos, com um veículo, pode-se acessar a zona turística dos Balneários de SORSO, 
PLATAMONA E CASTELSARDO. 
 
E é neste lugar único, ou pedacinho do paraíso, como é carinhosamente conhecido pelos 
ilustres  e assíduos frequentadores, que se situa o B&B, lindamente  construído  dentro  de 
uma área de mais de  5.000 m2 de pura vegetação nativa da Sardenha, entre esplendorosas 
oliveiras e um imenso pomar com dezenas de arvores frutíferas, naturais da Sardenha. 
 
O Oasis também mantem parceria com um dos mais  tradicionais  Restaurante fazenda, em 
SENNORI, a 4 km de distância da cidade de Sassari, onde são preparados os mais exóticos e 
saborosos pratos típicos da culinária mediterrânea.  
 
Neste local você poderá também visitar a Cantina, comprar e  saborear os 
deliciosos  vinhos  da  TENUTE DETTORI, de fabricação artesanal, como o Branco 
(Vermentino); tres diversos Cannonau: O  Tuderi, O  Tenores e o  Dettori; O Chimbanta 
(Monica); l’Ottomarzo (Pascale); é o  Moscadeddu (Moscato). 
 
O HOTEL OFERECE A SEUS HOSPEDES: 
 



     
 SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ – Tipo continental ou  adicionando 

alimentos  diferentes a pedido do cliente. (taxa extra) 

 Serviços extras de lavanderia e outros, sob consulta.  

 Reservas para pequenos grupos em excursão, com generosos descontos na baixa 
estação, 

  I prezzi sono  minimo 40 e massimo di 55 euro a persona. ( sob consulta)  

               
 Possui capacidade para alojar de 12 a 20 pessoas. (Para grupos, as taxas, tanto na 

alta quanto na baixa temporada podem sofrer descontos proporcionais de acordo 
com o número de pernoites contratados.) 

 Para contatos e reservas:  e-mail pra: beboasitragliulivi@hotmail.it  
 Celular: 377/1251436 – 340 -8829967 

 Tel. & fax.     (+39)07925-1148 - Com Sandro Ribichesu – Sassari – Taniga Baldella. 
Assim sendo, o BLOG SARDEGNA SA TERRA MIA, parceiro e divulgadora do B&B OASIS TRA 
GLI ULIVI, deixa aqui sua sugestão para todos os amigos, em particular aos amantes da 
Cultura e do povo Sardo, para acessarem o link abaixo e desta forma saber mais detalhes 
sobre este interessante meio de hospedagem na Sardenha. 
http://sardegnaterramia.wordpress.com/?s=HISTORIA+DE+UN+SASSARESE&submit= 
pesquisa 
Espero ler o seu comentário no Blog a respeito deste artigo.  
Abraços afetuoso a todos reiterando os votos para um 2013  repleto de realizações. 
Lucinha Dettori. 
 
                      PRIMEIRO GRUPO DE VIAGEM  “AMICI DI SARDEGNA”    
Saída dia 10 de maio de 2013 –  ultimas vagas  de hospedagem com Descontos especiais no 
OASIS TR GLI ULIVI  em Sassari ,para descendentes e simpatizantes  de Sardos . informações  
através do e-mail sardegnastm@yhaoo.com.br 
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