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Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Apulië
Italiaanse verrassing met trulli &
grotwoningen       

PUGLIA is de Italiaanse benaming van deze mooie streek in de hak
van de laars in het zuidoosten van Italië. Een regio aan de Adriatische
en Ionische Zee met BARI als hoofdstad. Vanwege de zeer zuidelijke
ligging heerst er een heerlijk klimaat en mede daarom is Apulië de
voornaamste producent van olijven en is het één van de belangrijkste
wijnstreken. Tijdens deze 8-daagse excursiereis logeert u in het 4*
hotel Lo Smeraldo in Cisternino bij Brindisi
(www.hotellosmeraldo.com). In de heuvels gelegen tussen de zee en
de Valle d’Itria en ideaal uitgangspunt voor de 4 hele dagexcursies
die wij voor u hebben gepland. Per comfortabele touringcar, met
kundige chauffeur en een Duitstalige gids laten wij u de belangrijkste
bezienswaardigheden zien. Ook tijdens deze reis wordt u vergezeld
door eigen Jacobs reisbegeleiding.

Dag 1 - Vrijdag 24 mei

8 dagen vanaf
€ 1.098,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar en
van Weeze v.v.

Vlucht Weeze - Bari v.v. met Ryanair
incl. taxen (o.v.v. wijzigingen)

20 kg bagage per persoon

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar (geen toilet aan boord)

7 nachten op basis van halfpension in
hotel Lo Smeraldo**** bij Cisternino

Excursie met gids naar Castel del
Monte inclusief entree, Trani en
Barletta
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Limburg – Weeze – Bari

Vanuit uw Limburgse opstapplaats transfer naar Weeze voor de
vlucht met Rynair naar Bari. Bij aankomst wacht een touringcar op u
en volgt de transfer (ca. 80 km) naar het 4* uit meerdere
gebouwen bestaande Hotel Lo Smeraldo bij Cisternino
(www.hotellosmeraldo.com) (82 kamers). U logeert op een plek in het
groen want bent omgeven door een groot dennenbos. Een oase van
rust in een zonnige omgeving. Uw kamer is voorzien van alle
faciliteiten en verder aanwezig: lift, restaurant, bar, zwembad,
tennisbaan, pizzeria, grote tuin etc. Diner.

Dag 2 - Zaterdag 25 mei

 Castel del Monte en de havensteden Trani & Barletta

Na het ontbijt begint deze dagexcursie met een rit naar de zuid
italiaanse havenstad Trani. Door de gunstige ligging economisch en
cultureel centrum van de regio en daarom ook “de Parel van Apulië”
genoemd. Daarna reist u verder naar Castel del Monte op een
heuveltop gelegen en op de lijst van Unesco! Het derde doel is
de havenstad Barletta waar u o.a. de kathedraal Santa Maria Maggiore
en de bronzen kolos Barletta gaat zien. Diner.

 

Dag 3 - Zondag 26 mei

Vrije dag

Voor diegenen die het prefereren is dit een vrije dag. Wilt u toch iets
ondernemen dan wordt er een optionele excursie ca. € 40,- (alleen bij
voldoende deelnemers) aangeboden, bijvoorbeeld naar het
schiereiland Salento met Lecce en Otranto Diner.

 

Dag 4 - Maandag 27 mei

Bari

De hoofdstad van Apulië is de havenstad Bari en telt talrijke
bezienswaardigheden. Bijvoorbeeld de vesting uit de tijd van de
Noormannen, de sneeuwwitte kathedraal, de bedevaartskerk Sant
Nicola, het mooie historische centrum en de vismarkt. De gids gaat
het u allemaal – met uitleg – laten zien. Diner.

Dag 5 - Dinsdag 28 mei

Excursie met gids naar Matera

Excursie met gids naar Alberobello &
Castellana grotten inclusief entree

Excursie met gids naar Bari

Jacobs reisbegeleiding vanuit
Limburg gedurende de gehele reis

Duitssprekende reisleiding ter
plaatse

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Verzekeringen

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20
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Vrij

Een dag ter vrije besteding of ook vandaag inschrijven voor een
optioneel uitstapje ca. € 35,- (alleen bij voldoende
deelnemers)bijvoorbeeld naar Taranto. Diner.

 

Dag 6 - Woensdag 29 mei

Matera

Vandaag doorkruist u de Apennijnen en zo wordt via een mooie route
de regio Basilicata bereikt. Hier ligt Matera een van de oudste steden
ter wereld! Wereld-beroemd zijn dan ook de “Sassi van Matera”: de
grotwoningen, in het verre verleden al bewoond en tegenwoordig
deel van de historische binnenstad. Het spreekt vanzelf dat ook deze
bezienswaardigheid op de wereld erfgoedlijst voorkomt. Diner.

 

Dag 7 - Donderdag 30 mei

Alberobello & Castellana Grot

De stad Alberobello is de onbetwiste Trulli hoofdstad. Die grappige
typische kalkstenen “woningen” met hun kegel-vormige daken, vaak
versierd met symbolen zijn ontstaan in 1500 en gebouwd door
herders. Heel fotogeniek! In de middag bent u in de grotten
van Castellana, 70 meter diep onder de grond. Diner.

 

Dag 8 - Vrijdag 31 mei

 Bari – Weeze – Limburg

Transfer naar de luchthaven van Bari voor de vlucht naar Weeze met
Ryanair. Bij aankomst in Weeze volgt de transfer naar uw
opstapplaats in Limburg.

 

 

Hotelinformatie

Lo Smeraldo **** of Rosa Marina Resort****

U reist gegarandeerd met
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding. De
deelnemers kunnen van
Zuiden/Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Zuiden/Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent.

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.
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U logeert op een plek in het groen want bent omgeven door een
groot dennenbos. Een oase van rust in een zonnige omgeving. Uw
kamer is voorzien van alle faciliteiten en verder aanwezig: lift,
restaurant, bar, zwembad, tennisbaan, pizzeria, grote tuin etc.

U heeft de keus om tegen een meerprijs te kiezen voor hotel Rosa
Marina Resort
www.ostunirosamarinaresort.com

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 125,-
Tweepersoonskamer in hotel Rosa Marina Resort****: € 125,-

Hotel website: https://www.hotellosmeraldo.com/index.asp
Hotel adres: Contrada Don Peppe Sole, 22, 72014 Cisternino BR, Italië
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