
Toerisme

Puglia, 
parel 

van het    
Italiaanse 

zuiden

Cisternino is een van de mooie stadjes in de Valle d’Itria. 

De Gargano is een 
onterecht onontdekt 
gebied in Puglia. De 
kust is een mix van 
grotten, kliffen, ruige 
baaitjes en parelwitte 
stranden, en het 
vruchtbare binnen-
land wordt gedomi-
neerd door het oerbos 
Foresta Umbra.

8-daagse rondreis vanaf€ 325  p.p.

Woeste rotskusten, zonnige zandstranden, 
olijfgaarden en barokke steden met  
schaduwrijke steegjes waar Italiaanse mam-
ma’s de dienst uitmaken. Ook fijn: het eten is 
hier tot kunst verheven. Welkom in Puglia.

Het witte vissersdorp Vieste - 
boven op een witte klif - steekt 
prachtig af tegen de azuurblau-
we Adriatische Zee.
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Proef Puglia
Er vallen twee dingen op als je door Puglia 
toert. 1. Het landschap en de witte stadjes 
doen niet zo Italiaans aan, eerder Grieks 
(Griekenland ligt op zo’n zeventig kilometer 
afstand). 2. Het landschap is een tapijt van 
reusachtige, stokoude olijf bomen, in totaal 
zo’n zestig miljoen. Ongeveer de helft van de 
Italiaanse olijfolieproductie komt dan ook uit 
deze streek. Vanaf de oude stadswal van la 
città bianca, de witte stad, Ostuni heb je een 
onvergetelijk uitzicht over de olijfboom gaar
den. De stad wordt dan ook wel de Koningin 
van de Olijfbomen genoemd. Duidelijk dus: 
Puglia is dé plek om olijfolie te proeven. Dat 
gaat een beetje zoals je wijn proeft: een beker
tje olie licht opwarmen in de handen, zachtjes 
walsen en eraan ruiken. Ten slotte neem je een 
piepklein slokje. Is de olie heel vergine, dan 
voeltie behoorlijk scherp in je keel.

Puntmutshuisjes
De bekendste fenomenen uit Puglia zijn de 
trulli: traditionele, witte, ronde huisjes met 
kegelvormige daken. Alberobello is de figuur
lijke hoofdstad; bijna het hele dorp bestaat uit 
trulli. Niet voor niets staat de stad op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco. Plan je be
zoekje bij voorkeur vroeg in de ochtend. Dan 
is het nog betrekkelijk rustig (en koel!) in de 
slingerende steegjes. De trulli zijn waarschijn
lijk het resultaat van een ingenieus plan om 
belasting te ontduiken. Toen Puglia nog tot 
het koninkrijk Napels behoorde, droegen de 
lokale machthebbers de bewoners op om hun 
huizen te bouwen zonder cement. Zo konden 
de huizen in notime worden verwijderd, 

mochten de belastinginners komen tellen. Het 
resultaat: een ronde vorm met daarbovenop 
een zelfdragend, koepelvormig dak.

Voor vuurvreters
Tussen de spierwitte trulli van Alberobello 
vallen ze direct op: de duivelsrode kleine pe
pertjes die overal te drogen hangen. De pittige 
peperoncini zijn een lokale ‘lekkernij’ en wor
den overal verkocht, maar alleen bij enoteca 
Cosmo Palmisano maken ze er wel iets heel 
bijzonders van: een pittig likeurtje.
Via Monte San Michele 50

Tussen Bari en Brindisi 
Ingeklemd tussen Bari en Brindisi ligt de Valle 
d’Itria, het hart van Puglia. Naast Alberobello 
vind je hier meer prachtige plaatsjes die stuk 
voor stuk een bezoek waard zijn, zoals Ostuni, 
Cisternino, Locorotondo, Monopoli en 
Polignano a Mare. Deze laatste ligt aan de 
Adriatische Zee en is op steile kliffen ge
bouwd. In de stad ontdek je overal betoveren
de doorkijkjes over het hemelsblauwe water. 
Deze romantische aanblik zorgde ervoor dat 
gevoelige zielen muren en deuren in de smalle 
straatjes hebben bedolven onder gedichtjes en 
lofzangen. De meest romantische plek van de 
stad ligt iets buiten het centrum. De Grotta 
Palazzese is een grot in de rotswand hoog 
boven zeeniveau, waar sinds de achttiende 
eeuw diners worden georganiseerd. 
Tegenwoordig bevindt zich er een spectaculair  
door kaarsen verlicht zomerrestaurant. Wel 
even reserveren en vanzelfsprekend, er je 
mooiste outfit voor uitzoeken.
grottapalazzese.it

     Rode aarde, witte steden,  
groene heuvels en een

1.  Wil je een heleboel 
trulli bij elkaar zien, 
dan moet je naar 
Alberobello!

2.  Overal in Puglia spot je 
de Vespa, de iconische, 
Italiaanse scooter.

3.  Een onberispelijk 
geklede barista. 

4.  Net geoogste tomaten, 
verse basilicum, een 
beetje zeetzout en  
een geroosterd brood 
besprenkeld met olijf-
olie. Buon appetito!

5.  Vanuit het centrum 
van Cisternino zijn er 
overal doorkijkjes 
naar het platteland 
waar de kegelvormige 
daken van de trulli  
uitsteken boven het 
groen.
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 azuurblauwe zee

Meld je  aan voor de  Margriet Reizen-nieuwsbrief en maak kans op mooie prijzen! margriet.nl/reisnieuwsbrief
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-REIZEN

DAG 1: Bari - Mattinata, ca. 
140 km
Heb je de fly-drive geboekt, dan 
land je op Bari. Met de huurauto 
rijd je naar Agriturismo San 
Giorgio (of gelijkwaardig) in 
Mattinata. Hier verblijf je twee 
nachten.

DAG 2: Viëste - Peschici, ca. 
120 km
Vandaag volg je een panorami-
sche route via Viëste, Peschici 
en het ‘Foresta Umbra’. Er staat 
ook een olijfolieproeverij bij 
Agriturismo San Giorgio op het 
programma.

DAG 3: Mattinata - Selva di 
Fasano, ca. 260 km
‘s Ochtends wordt Monte 
Sant’Angelo bezocht en vervol-
gens het centrum van Puglia 
‘Murgia’ met het Castel del 
Monte. Je wordt bij Hotel Sierra 
Silvana (of gelijkwaardig) in 
Selva di Fasano ontvangen met 
een aperitief.

DAG 4: Alberobello en Matera, 
ca. 160 km
Bezoek aan Alberobello, stad 
van de trulli. De rondreis gaat 
verder naar Matera.

DAG 5: kaasproeverij - Ostuni 
- Lecce, ca. 130 km
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1.  De trulli, traditionele huisjes 
met een kegelvormig dak, 
zijn typisch voor Puglia.

2.  Niet missen als je in de 
buurt van Otranto bent: La 
cava di Bauxite is een sma-
ragdgroen meer dat wordt 
omgeven door vuurrode 
aarde. Een kleurrijk natuur-
verschijnsel.

3.  In de kronkelige straatjes 
van Alberobello staan meer 
dan duizend traditionele 
trulli. Ze zijn de toeristen-
trekkers van de streek. Niet 
gek dus dat je ook een trulli 
mee naar huis kunt nemen, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
een koelkastmagneet.

4.  Het hoort helemaal bij een 
vakantie in Italië: een aperi-
tivo drinken (en hapjes eten) 
voor het avondeten. Ga voor 
een tintelende prosecco of 
een Apérol Spritz.

5.  Een restaurantje in Matera, 
de stad met de wereldbe-
roemde grotwoningen.
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8-daagse rondreis Puglia vanaf€ 325p.p.
De rit gaat door de vallei van 
Itria met een bezoek aan 
Martina Franca en Cisternino. 
Rond het middaguur proef je 
een lekker kaasbordje met loka-
le wijn bij een kaasboer. De reis 
gaat verder naar de witte stad 
Ostuni. De laatste drie over-
nachtingen zijn in Lecce, het 
Florence van het Zuiden.

DAG 6: Lecce - Gallipoli, ca. 40 
km
Lekker rondslenteren in de 
prachtige Barokstad Lecce en 
eventueel een bezoek brengen 
aan vissersdorp Gallipoli. 

DAG 7: Santa Maria di Leuca - 
Otranto, ca. 120 km
Bezoek het uiterste puntje van 
de hak van de laars, Santa 
Maria Di Leuca en rijd vervol-
gens via een panoramische 
route naar het mooie Otranto 
aan de Adriatische zee. Terug 
naar het hotel, waar je geniet 
van een aperitief.

DAG 8: terugreis
Reis naar de luchthaven Bari of 
naar Nederland met eigen ver-
voer.

Prijs en periode
1 september 2017 – 6 novem-
ber 2017.

Fly-drive: dagelijks, eigen ver-
voer: dagelijks. Vanafprijs o.b.v. 
eigen vervoer: € 325 p.p. 
Vanafprijs fly-drive: € 598  p.p.

Het verblijf
•  2 nachten in Agriturismo San 

Giorgio (of gelijkwaardig) in 
Mattinata 

•  2 nachten in Hotel Sierra 
Silvana (of gelijkwaardig) in 
Selva di Fasano 

•  3 nachten: Arthotel (of gelijk-
waardig) in Lecce

Inclusief
•  7 nachten in comfortabele 

viersterrenhotels of agriturismi
•  olijfolieproeverij op dag 2
•  aperitief bij het hotel in Selva 

di Fasano
•  kaasproeverij op dag 5
•  aperitief bij het hotel in Lecce
•   reisbeschrijving 
•  ANWB-wegenkaart Italië

Indien fly-drive, 
tevens inbegrepen
•  vlucht Amsterdam/Brussel 

Charleroi - Bari v.v. per 
Transavia/Ryanair/Alitalia

•  luchthavenbelasting
•  8x 24 uur autohuur Avis type 

A incl. afkoop eigen risico

Exclusief
•  reis- en annulerings- 

verzekering 
•  overige maaltijden
•  toeristenbelasting ca. € 1 à  

€ 2 p.p.p.n. (verplichte kos-
ten, ter plaatse te voldoen)

•  eventuele vluchttoeslagen
•  bijdrage calamiteitenfonds  

€ 2,50 per boeking
•  reserveringskosten € 17,50 

per boeking

Informatie en 
reserveren
Ga naar margriet.nl/puglia of 
bel de reisadviseurs van de 
Jong Intra Vakanties via 0180 - 
45 78 03. Vermeld a.u.b. de 
speciale reiscodes aeit956 
(eigen vervoer) of fcit856 
(fly-drive). 
Op deze aanbieding zijn de 
ANVR/SGR-voorwaarden van 
toepassing.

Andiamo!

Voor koffiefans
Polignano a Mare is beroemd om de Caffè 
Speciale di Polignano a Mare: een heerlijke 
koffie met suiker, amandellikeur, room en ci
troenschil.

Florence van het zuiden
Lecce is een beeldschone stad boordevol rijk 
gedecoreerde barokke architectuur van pietra 
leccese, een roomwitte kalksteen. 
Hoogtepunten zijn het Piazza Sant’Oronzo, 
waar de patroonheilige Oronzo vanaf een 
hoge zuil naar beneden tuurt, de barokke ba
siliek Santa Croce, de indrukwekkende façade 
van de San Giovanni Battistakerk, het be
schutte Piazza Duomo en de resten van het 
Romeinse amfitheater. Je ontdekt ze stuk voor 
stuk tijdens een struintocht door de witte 
steegjes waar Leccesi en toeristen samen  
genieten in de vele barretjes en slowfoodres
taurants. Niet missen: de passeggiata. 
Mannen, vrouwen en kinderen, iedereen 
slentert arm in arm  en goed gekleed   
ontspannen richting het Piazza Sant’Oronzo 
om al kletsend de dag af te sluiten.

Het Lecce-lijstje
Vier favorieten voor een dag in deze wonder
schone stad.
• Begin de dag goed met een latte macchiato 
van de bebaarde barista bij Doppiozero.
emporiodoppiozero.com

• Neem vervolgens een cultuursnack bij 
MUST en bewonder de collectie hedendaagse 
kunst van het historisch museum (!) dat wordt 
getoond in een vijftiendeeeuws klooster.
mustlecce.it

• Verover rond borreltijd een terrasstoeltje bij 
La Barrique en geniet van een goed glas wijn 
op een steenworp afstand van de Santa Croce.
labarrique.lecce.it

• Alle Due Corti is een traditionele trattoria 
met een sober interieur, maar is enorm geliefd 
bij locals. En dat is natuurlijk altijd een goed 
teken. De gefrituurde inktvis is er verrukkelijk.
alleduecorti.com

Een uitstapje naar Basilicata
Een van de hoogtepunten van deze Zuid
Italiaanse rondreis ligt niet in Puglia, maar in 
Basilicata, de streek in de welving van de 
laars. Het ruim elfduizend jaar oude Matera 
staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco 
vanwege de sassi, eeuwenoude grotwoningen 
waar tot halverwege de vorige eeuw mensen 
nog in woonden. Tegenwoordig zijn sommige 
woningen gerenoveerd en omgetoverd tot 
luxe bed and breakfast of restaurant. Komt de 
stad je bekend voor? Kan kloppen, want 
Matera is geregeld gebruikt als filmset. De be
kendste (en ongetwijfeld meest controversië
le) is The passion of Christ van Mel Gibson.

Het einde van de wereld
In de uiterste punt van Puglia ligt Santa Maria 
di Leuca. Bij deze meest zuidelijke stad van 
het Italiaanse vasteland komen de Adriatische 
Zee en de Ionische Zee samen. Naast de prach
tige vuurtoren ligt de basiliek Finibus Terrae, 
oftewel het einde van het land.
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