
HOTELS
Ligging: de hotels zijn rustig gelegen
Uitrusting: moderne hotels met restaurant, bar, 
lift, terras, fitnessruimte en zwembad (seizoens-
gebonden)
Kamers: mooi ingerichte kamers met badkamer 
met bad of douche en toilet, telefoon, tv, airco, 
kluisje
Maaltijden: verzorgd Zuid-Italiaans ontbijtbuffet 
en ’s avonds goede 3-gangen maaltijden of buffet

SERVICE
 � Vluchten Bari heen en terug met Alitalia
 � Transfers en rondrit met plaatselijke autocar
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
8e dag het ontbijt
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deel-
nemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

8 dagen / 7 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

13 mei 17 € 889

22 mei 17 € 914

03 juni 17 € 914

17 juni 17 € 924

17 juli 17 € 944

02 september 17 € 944

11 september 17 € 909

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 140

Luchthaventransfer 
(per traject)

€ 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen 
bij de reisdocumenten)

Dag 1 • België - Bari - Manfredonia
We nemen onze vlucht via Rome naar Bari met Alitalia 
en maken kennis met onze plaatselijke chauffeur. We 
rijden richting Manfredonia voor installatie in het **** 
Regiohotel Manfredi.
 
Dag 2 • Vieste - San Giovanni Rotondo
Vandaag maken we een rondrit op het schiereiland 
Gargano met zijn prachtig kustgebied. De kronkelende 
kustweg biedt adembenemende vergezichten en 
de prachtige rotspartijen en grotten zijn de mooiste 
van Italië. Voor we Vieste bereiken kunnen we een 
facultatieve boottocht maken langs de witte rotsen en 
grotten (± € 14) We genieten van vrije tijd in het oude 
Vieste, met zijn middeleeuws centrum maar ook met 
zijn prachtig wit zandstrand. In de namiddag brengen 
we een bezoek aan de heiligdommen van Pater Pio 
in San Giovanni Rotondo. De Chiesa San Pio is een 
moderne kerk met prachtige moderne mozaïeken. 
Terug naar Manfredonia.

Dag 3 • Trani - Castel del Monte - Martina Franca
In de voormiddag rijden we naar Trani waar de golven 
de muren van de kathedraal strelen. We bezoeken 
deze kathedraal en wandelen langs het kasteel en de 
jachthaven. Aansluitend vertrekken we naar Castel del 
Monte. Dit kasteel van Frederik II, is het belangrijkste 
middeleeuws bouwwerk van Puglia. Niet alleen het 
immense kasteel imponeert maar ook het schitterend 
panorama is onvergetelijk. Daarna rijden we naar 
Martina Franca voor installatie in het ****Grand Hotel 
Masseria Chiancone Torricella.

Dag 4 • Valle d’Itria - Alberobello - Putignano 
De Valle d’Itria biedt prachtige panorama’s. De 
route kronkelt tussen olijfbomen en wijngaarden. 
We bezoeken Ostuni en Alberobello, het centrum 
van de schilderachtige kalkstenen huisjes die met 
hun kegelvormige daken deze streek omtoveren tot 
een sprookjesachtig gebied. Daarna sluiten we deze 
prachtige dag af in Putignano met een facultatief 
bezoek aan een van de bekendste gelateria’s van Puglia 
(± € 6 pp). We zien hoe het roomijs artisanaal wordt 
bereid en kunnen uiteraard proeven van deze lekkernij.

Dag 5 • Bari - Polignano
Vandaag maken we kennis met de mooie havenstad 
Bari. Het oude centrum met zijn wirwar van straatjes 
staat in schril contrast met de dambordvormige lanen 
van het nieuwe Bari. De basiliek van San Nicola, 
patroonheilige van de vissers en zeelui, trekt van einde 
en verre pelgrims aan. Langs deze kust vinden we 
ook het mooie Polignano a Mare, de geboorteplaats 
van Domenico Modugno die wereldberoemd werd 
met het liedje “Volare”. Het middeleeuwse centrum is 
een opeenstapeling van huizen en steegjes. In de late 
namiddag rijden we terug naar ons hotel.

Dag 6 • Martina Franca - Matera
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het gezellige 
historische centrum van onze verblijfplaats Martina 
Franca. Daarna verlaten we even Puglia om in Basilicata 
een bezoek te brengen aan Matera, de stad met de 
beroemde “Sassi”, de op elkaar gestapelde holwoningen 
en kerkgrotten. De Sassi en het park van de rotskerken 
van Matera staan op de werelderfgoedlijst van de 
Unesco. De Sassi van Matera zijn vanwege de structuur 
van het landschap een ideale plek om als filmdecor 

te dienen. De bekendste film in Matera gedraaid is “The 
Passion of the Christ” van Mel Gibson. Na een wandeling 
door de kronkelende stegen kunnen we genieten van een 
vrij middagmaal met typische streekproducten in één van 
de Sassi. In de namiddag rijden we terug naar ons hotel.

Dag 7 • Lecce - Locorotondo
We bezoeken het zuidelijk gelegen Lecce, ook wel eens 
het “Firenze van het zuiden” genoemd. We wandelen 
door de historische stadskern met zijn weelderige 
barokke gebouwen. Belangrijke bezienswaardigheden 
zijn: het bisschoppelijk paleis met de domkerk, de Santa 
Crocekerk, archeologische vondsten van een Romeins 
amfitheater maar ook de gezellige wirwar van straatjes. 
Aansluitend rijden we naar Locorotondo voor een bezoek 
aan dit charmante dorp.

Dag 8 • Bari - België
We genieten nog van wat vrije tijd tot aan de transfer naar 
Bari voor onze terugvlucht met Alitalia naar België.

Opgelet: de volgorde van het programma kan gewijzigd worden,uit-
voering 1e en 8e dag is afhankelijk van de vluchturen.
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PUGLIA, IN DE BAN VAN DE TRULLI
Puglia, gelegen in de ‘hak van Italië’, biedt een combinatie van natuurpracht, historische steden, sites en lieflijke 
dorpen waar de tradities nog in ere worden gehouden. De olijf- en wijngaarden, de typische trulli en de afwisse-
lende landschappen toveren deze streek om tot een sprookjesachtig landschap.

ITALIE         


