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Verg A1373 – Lid Garantiefonds Reizen

Italië : Basilicata - Puglia
Matera – Unesco World Heritage
Trulli – Unesco World Heritage

Dag 1.
Transfer van Hasselt naar de luchthaven Charleroi
Vlucht Charleroi – Bari : 07h05 – 09h25
Aankomst in Bari. Onthaal door één van de begeleiders en vertrek met de bus naar de stad
Bari. Begeleid bezoek aan Bari, de hoofdstad van Apulië, en ontdekken we de oude stad,
haar smalle straatjes, de prachtige Romaanse kathedraal, de Sint-Nicolaasbasiliek en het
kasteel.
Vrije lunch in Bari
In de namidag rijden we via Altamura naar Matera.
Avondmaal in Ristorante Il Terrazzino – www.ilterrazzino.org
Overnachting : Hotel San Domenico Al Piano **** - www.hotelsandomenico.it
Dag 2.
Ontbijtbuffet in het hotel.
MATERA : Sinds 1993 staat deze buitengewone stad op de Werelderfgoedlijst van Unesco:
Matera, de stad van de ‘Sassi’ (rotsen), met haar wijken waarvan de huizen deels in de
rotsen uitgehouwen zijn. Matera is een van de oudste steden ter wereld en zo bijzonder en
uniek dat het op een sprookjesstad lijkt. Vooral ’s avonds is het uitzicht op de ‘Sassi’ een
betoverende belevenis, met duizenden kleine lichtjes die de hele stad verlichten. Een bezoek
aan deze stad is met recht een onvergetelijke ervaring.
Tegenwoordig bevinden zich hier kunstateliers, restaurants, ambachtelijke winkels, hele
bijzondere hotels en zelfs weer bewoonbare huizen, alles met het behoud van de
oorspronkelijke structuur van de ‘Sassi’.
Vrije lunch.
De Civita, het oude centrum wordt gekenmerkt door de imposante Kathedraal. Er zijn ook
resten te vinden van verschillende torens die vroeger dit gedeelte van de stad omringden.
Het ontmoetingspunt van de inwoners van Matera is ongetwijfeld Piazza Vittorio Veneto.
Rond de avonduren bruist het hier van het leven, er wordt een ‘aperitivo’ genuttigd in een
van de vele bars of geflaneerd om vrienden en kennissen te ontmoeten. Bovendien bevinden
zich rondom het plein ook de meeste winkels en hier bent u ook op het goede adres mocht u
op zoek zijn naar heerlijke delicatessenwinkels.
Avondmaal in Ristorante Antica Trattoria Lucana – www.trattorialucana.it
Overnachting

Dag 3.
Ontbijtbuffet in het hotel.
Bezoek aan enkele rotskerken, somige bevatten nog fresco’s van grote artistieke waarde
zoals de crypte van de Madonna della Croce, die de erfzonde uitbeeldt, de crypte van San
Falcione, de crypte van Madonna delle Tre Porte en nog vele anderen. De grotkerken maken
deel uit het Regionale Park van de Murgia Materana.
Vrije lunch
In de namiddag vertrekken we uit Matera naar Polignano A Mare.
Avondmaal in Ristorante Meraviglioso – www.ristorantemeraviglioso.it
Overnachting in Hotel Covo dei Saraceni **** - www.covodeisaraceni.it
Dag 4.
Ontbijtbuffet in het hotel.
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Alberobello. Daarna per autocar naar het
schitterende Martina Franca. Deze stad kende de grootste bloeiperiode in de 18de eeuw en
de meeste monumenten in de binnenstad dateren dan ook uit deze periode. In het
historische centrum, omringd door een stadsmuur met 24 torens, zijn het 17e-eeuwse
Palazzo Ducale en de barokke kerken Sant'Antonio, San Domenico en de Chiesa del
Carmine de grootste trekpleisters. Nadien staat een bezoek aan het schilderachtige Ostuni
op het programma. Dit stadje strekt zich uit over verschillende heuvels. Het oude
stadsgedeelte met lieflijke witte steegjes wordt ommuurd door Aragonese wallen. In Ostuni
wordt vrije tijd voorzien die naar keuze mag worden ingevuld.
Avondmaal in Ristorante Specchia sant’Oronza – www.specchiasantoronzo.it
Overnachting
Dag 5.
Ontbijtbuffet in het hotel.
We vertrekken naar het zuiden van Puglia. In de voormiddag hebben we een wijn en olijfolie
degustie in Nardo in het prachtige domein Schola Sarmenti. Lichte lunch inbegrepen
In de namiddag bezoeken we de stad Lecce, een hoogtepunt van de barok in zuidelijk Italië,
'Firenze van de barok'. De enorme bloeiperiode die Lecce kende van de 16de tot de 18de
eeuw, gaf aanleiding tot de bouw van vele monumenten in renaissance-, rococo-en
barokstijl. De stad verwierf zijn rijkdom onder het bewind van Karel V. We wandelen langs de
Piazza Sant’Oronzo (met een amfitheater), de basiliek van Santa Croce, de Piazza del
Duomo tot aan de Porta Napoli.
Terug naar Polignano A Mare.
Avondmaal in Ristorante Al Bastione – www.covodeisaraceni.it
Overnachting
Dag 6.
Ontbijt in het hotel
07h00 : Transfer naar de luchthaven - Vlucht Bari – Brussel : 09h50 – 12h20.
Aansluitend transfer naar Hasselt

