
Met vertrouwen op reis!

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

Apulië; een stukje bellissima Italië
Italiaanse verrassing met Bari & Matera

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 het mooie 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. Uiteraard bent u volop in de gelegenheid
deze traktaties te proberen. Tijdens deze 8-daagse excursiereis logeert
u in het comfortabele 4* hotel Rosa Marina Resort in Ostuni. Dat
betekent slechts één maal uw koffer uitpakken. Hoe heerlijk is dat?
De dagelijkse excursies brengen u o.a. naar de havenstad Trani, een
idyllische vissersplaats met een heerlijk centrum. Dé grote trots van
Trani is echter de imposante kathedraal aan het water, met een ranke
campanile, klokkentoren, met een puntdak dat naar de strakblauwe
hemel wijst. Maar er is meer, van een robuust kasteel tot een
kleurrijke haven, van een joodse wijk tot gezellige koffie barretjes,
waar de geur van verse brioches u tegemoet komen. Op de Piazza Re
Manfredi bevindt zich het schitterende Castello Svevo en wanneer u
zich omdraait ziet u de imposante kathedraal. Ook de hoofdstad Bari
wordt natuurlijk niet overgeslagen; het oude stadscentrum, ook wel
bekend als Bari Vecchia is een doolhof van kleine steegjes. Perfect om
te fotograferen, maar ook om lekker in rond te dwalen. Op elke
straathoek is wel een oude kerk te vinden en veel steegjes leiden tot
een gezellige binnenplaats. Uiteraard is de transfer per luxe
touringcar naar de luchthaven inbegrepen in de reis. Ook wordt u

8 dagen vanaf
€ 1.379,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar
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

7 nachten verblijf in hotel Rosa
Marina Resort**** bij Ostuni

6 x diner

1 x afscheidsdiner in Masseria, 3
gangenmenu met Italiaanse
specialiteiten, water en wijn

Hele dag excursie met gids naar
Castel del Monte inclusief entree,
Trani en Barletta
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vergezeld door onze ervaren Het Zuiden & Jacobs Reizen
reisbegeleiding.

Dag 1 - Vrijdag 11 september 

Limburg – Weeze – Bari

Vanuit uw Limburgse opstapplaats transfer naar Weeze voor de
vlucht met Ryanair om 07.45 uur naar Bari, met aankomst om 10.05
uur (vliegtijden onder voorbehoud). Bij aankomst wacht een
touringcar op u en volgt de transfer naar het 4* hotel Rosa Marina
Resort in Ostuni. U logeert op een plek vlakbij de zee en het centrum,
waar u heerlijk kunt flaneren. Uw comfortabele kamer is voorzien van
alle faciliteiten waaronder een zitje, minibar, airconditioning,
badkamer met bad/douche en een balkon. De rest van de dag is ter
vrije besteding. Diner in uw hotel.

Dag 2 - Zaterdag 12 september 

Castel del Monte en de havensteden Trani & Barletta

Na het ontbijt begint deze dagexcursie met een rit naar de Zuid
Italiaanse havenstadje Trani; ook wel “De parel van Apulië” genoemd.
Het is een idyllische vissersplaats met een kleurrijke haven en flink
wat visrestaurantjes. In de zomer paradeer je hier over de promenade,
langs de jachten en vissersboten. Het heerlijke centrum heeft
middeleeuwse kerken, straten van kalksteen en charmante palazzi.
Maar het meest in het oog springt toch de imposante kathedraal aan
het diepblauwe zeewater. Pal naast de vissershaven ligt de San Nicola
Peligrino kathedraal. Het is dé bezienswaardigheid van Trani. De
kathedraal dateert uit de twaalfde eeuw. Een elegant maar imposant
gebouw opgetrokken in romaanse stijl en opgebouwd uit witte
stenen die afkomstig zijn van het nabij gelegen Murgia-plateau. De
bronzen deur in de façade is een kopie van het origineel dat binnen in
de kerk staat opgesteld. Dit om de originele deur te beschermen
tegen de invloed van het zoute water. De statige campanile, de
klokkentoren, zie je al van ver boven de azuurblauwe zee uitsteken.
Het bijzondere is dat deze toren vroeger ook diende als een soort van
vuurtoren. 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 in uw hotel.

 

Dag 3 - Zondag 13 september 

Salento – Lecce – Otranto

Hele dag excursie met gids naar
Salento incl. Lecce en Otranto

Hele dag excursie met gids naar Bari

Hele dagexcursie met gids naar
Taranto met een olijfolie proeverij
incl.

Hele dag excursie met gids naar
Matera

Hele dag excursie met gids naar
Alberobello & Castellana grotten
inclusief entree

Mini reisgids op uw kamer

Lokale toeristenbelastingen

Duitssprekende reisleiding ter
plaatse

Spauwen Travel reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis

Exclusief
Calamiteitenfonds € 2.50

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Verzekeringen

Fooien
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Na het ontbijt kunt u vandaag genieten van een excursie naar het
schiereiland Salento. U bezoekt de oude hoofdstad van het Barok
tijdperk; Lecce. Naast kunst en cultuur biedt Lecce bovendien veel
gezellige en stijlvolle bars, cafés en restaurantjes, evenals een keur aan
fijne winkeltjes met Slow Food, biologische delicatessen, lokaal
handwerk en design. Vervolgens rijdt u naar Otranto. Een van de
belangrijkste bezienswaardigheden is de Largo Porta Alfonsina. Dit
gebouw werd gebouwd als een van de versterkingen van de stad, na
een aanval en plundering in 1480 en de daaropvolgende bevrijding
door Alfonso D’ Aragona, Hertog van Calabrië en zijn leger. De poort
(en andere versterkingen en het kasteel) werden door Ciro Ciri
ontworpen. Het vormt de ingang naar de oude stad Otranto.
Vervolgens rijdt u terug naar uw hotel waar u zich nog even kunt
opfrissen voordat u gaat dineren.

Dag 4 - Maandag 14 september 

Bari

Vandaag bezoekt u de prachtige stad Bari. Het centrum van Bari
bestaat uit twee delen, die allebei even belangrijk zijn voor het
karakter van de stad. De wijk Bari Vecchia is het middeleeuwse deel
dat bestaat uit kronkelige straatjes, nauwe steegjes en oude panden.
Op elke straathoek is wel een eeuwenoude kerk te vinden en hier en
daar komen de straatjes uit op een gezellig binnenplaatsje. De
belangrijkste bezienswaardigheden, zoals de basiliek van Sint
Nicolaas, de kathedraal van San Sabino en het Normandische
Svevokasteel, vind je in dit gedeelte van de stad. Het nieuwe deel van
Bari is het tegenovergestelde van het oude centrum. Hier vind je geen
steegjes, maar brede straten die haaks op elkaar zijn aangelegd.
Verdwalen is in dit deel van de stad net zo onmogelijk als direct de
weg vinden in het labyrint van steegjes van Bari Vecchia. Het nieuwe
Bari is een walhalla voor shopliefhebbers. De Via Sparano is de
belangrijkste winkelstraat in dit gebied, maar ook in de straten
eromheen vind je geweldige boetieks en winkels. Diner in uw hotel.

 

 

Dag 5 - Dinsdag 15 september 

Taranto 

Na het ontbijt brengt de reis u naar Taranto. De van oorsprong Griekse
stad Taranto wordt ook wel de Stad van de Twee Zeeën” genoemd en
is gelegen op een landtong die de open zee scheidt en verdeelt het
zogenaamde Mare Grande en Mare Piccolo. Langs de kust zijn vele
prachtige plekken te vinden waar het water van de Ionische zee

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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kristalhelder is. De zee is niet de enige attractie in Taranto. Een
buitengewone landschap maakt het mooie achterland van Taranto:
soms groen en weelderig met grote wijn-en olijfgaarden, soms
rotsachtig en ruw met ravijnen, grotten en kloven, waar oude
beschavingen zich vestigden. Op de terugweg stopt u uitgebreid bij
een olijfgaard waar u een rondleiding krijgt en uiteraard de extra
vergine olijfolie kunt proeven. Diner in uw hotel.

 

Dag 6 - Woensdag 16 september 

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 in uw
hotel.

 

Dag 7 - Donderdag 17 september 

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. Vervolgens bent u in de
unieke gelegenheid een Masserie te bezoeken en uiteraard te
beleven. Een masserie is een versterkte boerderij waar ruimte is voor
gasten. Deze boerderijen produceren vaak zelf hun olijfolie, wijn,
groenten of kaas, en bezoekers worden vergast op een heerlijke
proeverij waar u van de lokale producten kunt genieten. Bon appetito!
Diner in de Masserie.

 

Dag 8 - Vrijdag 18 september 

Bari – Weeze – Limburg

Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven van Bari voor uw
terugvlucht om 10.30 uur naar Weeze met Ryanair. Na aankomst in
Weeze, gepland om 12.55 uur (vliegtijden onder voorbehoud) volgt de
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transfer per luxe touringcar naar uw opstapplaats in Limburg. Dan
komt er vandaag een einde aan deze prachtige beleving. We zien u
graag terug op één van onze andere reizen.

 

 

Hotelinformatie

Hotel Rosa Marina Resort 4*

Het Ostuni Rosa Marina Resort ligt op 500 meter van het eigen strand.
Het wordt omgeven door mediterrane tuinen. Het biedt een
zwembad, tennisbanen, een buffetrestaurant, een bar en een lobby.
De kamers zijn comfortabel ingericht met een zitje, een minibar,
televisie en badkamer met bad/douche. Iedere kamer heeft een
balkon. Het hotel heeft een buffetrestaurant, een bar en een lobby.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 362,-

Hotel website: http://www.ostunirosamarinaresort.com/home/
Hotel adres: contraqda rosa marina 72017
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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