Prachtig Puglia
8.7

11 dagen v.a.

1.569,-

reissom 1-pk v.a. 1.889,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
goede toeristenklassehotels
10x ontbijt en 4x diner
diner in een masseria
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Bari, Lecce, Matera en Alberobello
nationaal park Gargano en Vieste
Locorotondo en Ostuni
Otranto, Trani en Gallipoli
Polignano a Mare
Santa Maria di Leuca
Castel del Monte
Monte Sant’Angelo
San Giovanni Rotondo

Vertrekdata 2023

• 16 april • 7 en 21 mei • 10 en 24
september • 8 oktober

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden
• lokale gidsen • fooien • optionele
excursies

Reisleidster Diane: “Tijdens een lunch in een masseria genieten
we van de authentieke keuken van Puglia!”

De rijke geschiedenis van de hak van de laars
Parelwitte stadjes, smalle stegen waarbij u verrast wordt door nieuwe
uitkijkjes op de azuurblauwe zee. De hak van de laars is vol verrassingen en
heeft bovendien een rijke geschiedenis. Op het schiereiland Gargano ziet
u prehistorische grafstèles met geometrische motieven die bijna modern
aandoen. In Taranto maakt u kennis met het Griekse en Romeinse verleden:
gouden sieraden getuigen van een enorme rijkdom. De vele ingetogen,
eenvoudige Romaanse kerken waren de laatste etappe van pelgrims
voordat zij de oversteek maakten naar het Heilige Land. En Frederik II van
Hohenstaufen doet zijn bijnaam ‘stupor mundi’ nog steeds eer aan: Castel del
Monte blijft een mysterie!
Deze heerlijke cultuurvakantie neemt u mee naar de bekende, maar vooral
ook onbekende geheimen van Puglia. U rijdt door het sprookjesachtige land
van de ‘trulli’, huisjes met de typische kegelvormige daken versierd met allerlei
symbolen. De barokke uitspattingen van zowel kerken als paleizen in Lecce
zullen u verrassen en in Santa Maria di Leuca komt u op het punt waar twee
zeeën bij elkaar komen. Daarnaast struint u door de witte stadjes Ostuni en
Locorotondo, bewondert u het moderne heiligdom voor de geliefde Padre Pio
en bezoekt u prachtig gelegen vissersstadjes als Vieste en Polignano a Mare.
Natuurlijk heeft u ook alle tijd om de lokale specialiteiten uit te proberen. Proef
zeker de burrata, de orecchiette en de pasticciotto en geniet aan het eind van
de dag van een heerlijke aperitivo. La vita è bella in Puglia!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11

Vlucht Amsterdam – Bari en naar San Giovanni Rotondo
Nationaal park Gargano met Vieste en Peschici
Manfredonia, Siponto en Monte Sant`Angelo
Castel del Monte, Barletta en Trani
Grotwoningen in Matera
Vrije tijd in Alberobello, witte stadjes en diner in een masseria
Taranto, Grottaglie en naar Lecce
Otranto en Santa Maria di Leuca
Galatina, Gallipoli en Lecce
Terugvlucht Bari – Amsterdam
Aankomst op Schiphol

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

