Italië: Ongerept Puglia & Basilicata 8 dagen
4003

€ 597

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Bari v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

Reisbeschrijving

1
2
3

Puglia ligt in de hak van de laars en is Italiaanser dan Italiaans. Deze regio beschikt
over bijna 800 km kustlijn, omgeven door de Adriatische Zee aan de ene kant en de
Ionische Zee aan de andere kant. Puglia is een typische, nog zeer authentieke regio
met Griekse invloeden. Prachtige stadjes als Alberobello (bekend van de “Trulli”,
kleine witte huisjes met een kegelvormig dak), Ostuni en Otranto zijn absoluut de
moeite van een bezoek waard. Deze rondreis combineert het mooiste van Puglia; de
Salento in het zuiden en de Valle d’Itria in centraal Puglia. Verder maakt u ook kennis
met Matera, de witte stad, in de regio Basilicata.

HOOGTEPUNTEN
1 Bari		

3 Patù

2 Altamura		

1 Bari

DAGbeschrijving
Dag 1 en 2: Bari - Altamura
Na aankomst op de luchthaven van Bari neemt u de huurauto in ontvangst en begint de ontdekkingstocht. U overnacht de eerste twee nachten in Altamura. Op dag twee staat Altamura ‘s ochtends
op het programma. ‘s Middags bezoekt u Matera, het oudste stadje van Italië en door Unesco
uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het bestaat veelal uit stenen huizen, de zogenoemde “Sassi”.

Dag 3: Altamura - Taranto - Gallipoli - Patù
U verlaat Altamura en rijdt naar het uiterste zuiden van de laars, de Salento. Uw eindbestemming
voor vandaag is Patù, waar u de komende twee nachten verblijft. Onderweg kunt u een tussenstop
maken in de havenstad Taranto of het charmante stadje Gallipoli.

Dag 4: Otranto en Santa Maria di Leuca
Na het ontbijt rijdt u naar het prachtige stadje Otranto. Daarna via een panoramische kustroute
naar Santa Maria di Leuca. De belangrijkste bezienswaardigheid van Santa Maria di Leuca is het
Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae. Naast het heiligdom staat de 47 meter hoge vuurtoren
die uitkijkt over de Adriatische en de Ionische zee.

Dag 5: Patù - Lecce - Alberobello - Carovigno
Op naar het noorden van Puglia, het vizier wordt gericht op Alberobello, de stad van de Trulli:
de witte kegelvormige huisjes waar Puglia bekend om staat. Maak onderweg een stop in Lecce,
bijgenaamd ‘het Florence van de barok’. De laatste drie nachten overnacht u in Carovigno.

Bezoek Bari met o.a. de St. Nicolas kerk en de kathedraal. In Castel del Monte bezoekt u het
imposante kasteel dat op de Werelderfgoedlijst staat.

Dag 7: Castellana, Ostuni en olijfolieproeverij

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

‘s Ochtends rijdt u naar de Grotten van Castellana. Vervolgens bezoekt u de witte stad Ostuni, die
u al van ver kunt zien liggen. De bijnaam van Ostuni is dan ook niet voor niets “Città bianca”.
In Cisternino krijgt u een olijfolieproeverij aangeboden.

Dag 8: Carovigno - Bari
Afhankelijk van uw vluchttijd kunt u nog iets ondernemen in Carovigno of Bari, waarna u de auto
weer inlevert op de luchthaven Bari en huiswaarts vliegt.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 6: Bari en Castel del Monte

