BB-GEPENSIONEERDEN

8-Daagse Vliegtuigreis Puglia
18 tot 25 Juni 2018
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PROGRAMMA
Dag 1

Brussel – Bari - Conversano

Samenkomst in Zaventem en check-in voor de lijnvluchten met Swissair naar Bari (overstap in Zurich) :
Vluchten LX 787/2516 : Brussel 09u55 - 11u15 Zurich 12u05 - 13u55 Bari
(dranken en snacks te koop aan boord)
Onthaal door de lokale gids en autocartransfer naar onze eerste verblijfplaats in Conversano (regio Bari)
Check-in in het mooie 4* Grand Hotel d’Aragona in Conversano. Tijd om op te frissen en wat te relaxen..
Avondmaal en overnachting.

Dag 2

Castel Del Monte - Trani

We vertrekken vandaag naar Castel del Monte. Onderweg korte
stop in Ruvo di Puglia met de prachtige romaanse kathedraal.
Doorreis naar het Castel del Monte, het bijzondere jachtslot
van keizer Frederik II waar alles draait rond de symboliek van
het cijfer acht : het kasteel heeft de vorm van een achthoek,
heeft acht torens en elke verdieping telt precies acht kamers.
Tijdens het bezoek genieten we ook van prachtige vergezichten
op de omgeving.
Middagmaal.
Doorreis naar Trani . In het eeuwenoude Trani wandelen we door het
mooie historische centrum met o.m. het imposante Castello Svevo.
Belangrijkste bezienswaardigheid is de schitterende vrijstaande
romaanse kathedraal, met zijn 60m hoge klokkentoren die de toegang
tot de zee domineert.
Vrije tijd om rond te wandelen in de stad en langs de haven.
Terugkeer naar ons hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 3

Matera - Altamura

Vandaag rijden we diep het binnenlaand in naar de Basilicata streek.
In Matera bezoeken we de “sassi” de bekende grotkerken en –woningen en Unseco Werelderfgoed.
Deze grotwoningen werden reeds 2000 jaar geleden bewoond en pas vorige eeuw verlaten door de
bewoners. De Strada Panoramica dei Sassi brengt ons langs de mooiste uitkijkpunten, grotwoningen en
rotskerken in de stad Matera.

Middagmaal.
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Doorreis naar de stad Altamura, gelegen op een 500m
hoge heuvelrug en gekend als “Citta del Pane”, stad van
het brood. Wandeling door de stad met o.m. de Piazza
Duomo met de kathedraal.
Terugkeer naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 4

Bari - Polignano

Bezoek aan Bari, belangrijke havenstad en hoofdstad van
Apulië. Wandeling door het historische centrum met o.m.
de Basiliek van Sint-Nikolaas, van wie het graf omwille
van de toenmalige dreiging van de oprukkende Islam van
Myra in Turkije naar Bari werd overgebracht. Even
verderop ligt ook de Duomo di San Sabina, waar het
relikwie van de beschermheilige van de stad bewaard wordt.
We wandelen door de smalle straatjes waar de was buiten
hangt, waar je in de huizen kunt binnenkijken, langs
winkeltjes, bars en restaurants … een typische zuiditaliaanse stad.
Middagmaal.
Even verderop langs de kust ligt het pittoreske vissers- en
badplaatsje Polignano A Mare, uniek gelegen op een rots
aan het water. De steile rotswanden met vele inhammen
bieden prachtig uitzicht over de zee. Tijd voor een terrasje
om de zilte zeelucht op te snuiven of een lekker ijsje..
Terugkeer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting.

Dag 5
Castellana Alberobello
Uitchecken uit het hotel en vertrek naar het uiterste zuiden van
Italië, de “hak van de laars”.
Eerste halte vandaag zijn de Grotte di Castellana, de mooiste
grotten van Zuid-Italië en een van de belangrijkste attracties in
deze regio. Kenmerkend zijn de grote zalen, waarvan de mooiste
de Grotta Bianca is.
Middagmaal in een typische
“masseria”, een traditioneel landgoed,
met showcooking en wijndegustatie.
Even verderop ligt het schilderachtige
Alberobello, de stad van de “trulli” ,
de merkwaardige kegelvormige huisjes
die verspreid liggen in de oude en de
nieuwe stad. Enkele van de meest
originele zijn de tweelingtrullo en de
Trullo Sovrano met twee verdiepingen.
In de oude stad staat ook een trullo
waar achteraan een mooie maquette

3

van de stad te bewonderen is. Vele trulli zijn nu souvenirwinkeltjes.
Doorreis tot in Mesagne, waarbij we een mooie route volgen langs een aantal witte stadjes zoals
Locorotondo en Martina Franca.
Check-in in ons hotel Antica Masseria Martuccio 4* waar we de komende 3 nachten zullen verblijven..
Avondmaal en overnachting.

Dag 6

Ostuni - Brindisi

Vertrek naar Ostuni, “La città bianca” (‘het witte stadje’). Het
ligt prachtig bovenop een heuvel, zeker wanneer de zon fel
straalt op de witte huizen. De inwoners van Ostuni zijn verplicht
om hun huis elk jaar opnieuw te kalken – wat het stadje al van
veraf een sprookjesachtig aanzien geeft. De beste manier om
te genieten van de sfeer is een wandeling door de witte
steegjes met kleurrijke details als bloemen, deuren en
wapperende was.
Bezoek aan een olijfboerderij met degustatie.
Middagmaal.
Doorreis richting kust. Vlakbij Brindisi houden we even halt aan het mooie kerkje Santa Maria del
Casale, een romaans kerkje uit de 14de
eeuw met prachtig bewaard gebleven
Byzantijnse fresco’s.
Aankomst in Brindisi, hoofdstad van de
gelijknamige provincie. Door zijn ligging aan
het einde van de Romeinse Via Appia, heeft
de stad altijd een belangrijke commerciële
rol gespeeld. Het was ook het vertrekpunt
voor de kruistochten naar het Oosten.
Terugkeer naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 7

Lecce & Otranto

Vandaag bezoeken we Lecce, het “Firenze van de barok”,
We wandelen naar de Piazza del Duomo, een prachtig plein met een klokkentoren en omgeven door
barokke gebouwen zoals het bisschopspaleis. Andere bezienswaardigheid is de Santa Croce
kathedraal en het centrale plein met het Romeinse Amfitheater, dat ooit plaats bood aan maar liefst

25.000 mensen.
Middagmaal in een traditionele “masseria” met wijndegustatie.
Doorreis zuidwaarts langs de mooie kustweg via San Cataldo.
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Aankomst in Otranto, de meest oostelijk gelegen Italiaanse stad en wellicht een van de mooiste
kustplaatsjes in de hak van Italië. Wanneer je wandelt door het prachtige, oude centrum van Otranto, ben
je het waarschijnlijk geheel eens met de woorden van de Italiaanse schrijver Roberto Cotroneo : “waar de
tijd heeft stilgestaan en het heden en verleden samensmelten.”
Topattractie in Otranto is de kathedraal met zijn bijzondere vloermozaïek, een enorm kunstwerk,
eigenlijk een “boek” dat legendes en het
leven van
heiligen
uitbeeldt.

Terugkeer naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 8: Brindisi – Brussel
Ontbijt en check-out.
Nog wat vrije tijd om te relaxen in het hotel. Lichte lunch in het hotel.
Vertrek naar de luchthaven van Brindisi.
Check-in voor de terugvlucht naar Zaventem met overstap in Zurich :
Vluchten LX 2505/788 : Brindisi 15u30 - 17u30 Zurich 18u15 - 19u30 Brussel

Prijs per persoon in tweepersoonskamer :
op basis van minimum 30 deelnemers : 1630 EUR
Toeslag eenpersoonskamer : 180 EUR
Inbegrepen :
➢ Lijnvluchten met Swissair via Zurich
➢ Alle luchthaven-, security en fueltaksen zoals actueel gekend
➢ Transport ter plaatse zoals vermeld met 1ste klasse autocar - fooi, logement en onkosten
chauffeur
➢ 7 Overnachtingen in de vermelde hotels
➢ Alle maaltijden zoals vermeld vanaf avondmaal dag 1 tot en met middagmaal dag 8 middagmalen zijn lichte maaltijden (2-gangen, pizza, salade …)
➢ Programma zoals omschreven met alle vermelde bezoeken en inkomgelden
➢ Lokale NL-sprekende gids gedurende de ganse reis
➢ Audiosysteem met individuele oortjes gedurende de ganse reis
➢ Begeleiding door Jos Sannen : volledige reis in single kamer
➢ BTW en Bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen :
➢ Dranken en persoonlijke uitgaven
➢ Eventuele bijkomende inkomgelden of bezoeken
➢ Verzekeringen
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Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving :
KBC Reis- en annuleringsverzekering : 34 EUR/persoon
Vrijstelling annulering : 75€ per persoon – vrijstelling medische kosten en bagage : 75€ per persoon en
per schadegeval
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