PROGRAM: PUGLIA – HISTORIE OG KULTUR PÅ ITALIAS HÆL 2021

PUGLIA – HISTORIE OG KULTUR PÅ ITALIAS
HÆL
7 frokoster, 3 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Napoli og buss til Trani
Middag
Avreise fra Oslo Lufthavn midt på dagen med Lufthansa. Det er flybytte i München og vi
lander i Napoli på ettermiddagen og setter straks kursen tvers over Italia i buss. Ankomst
Trani 2-3 timer senere, akkurat i tide for en bedre middag i havnebyen. I Trani skal vi bo i et
vakkert ombygd kloster ved den halvsirkelformede havnen med fiskebåter og tavernaer som
nærmeste naboer. Felles middag på kvelden, på hotellet eller en lokal restaurant i
gangavstand.
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Dag 2

Byvandring Trani
Frokost, lunsj
Vi starter dagen med en fottur i Trani for å bli bedre kjent med denne sjarmerende
havnebyen. Vi skal selvfølgelig se byens kjente katedral, men også få et inntrykk av hvordan
byen i middelalder var et sydende møtepunkt mellom forskjellige folkegrupper og kulturer,
blant annet med flere synagoger. Vi avslutter med en felles lunsj, så er ettermiddagen og
kvelden din til egne opplevelser.

Dag 3

Middelalderborgen Castel del Monte – Cannae
Frokost
Etter frokost reiser vi innover i landet for å se Puglias mest kjente middelalderborg, Castel
del Monte. Frederik 2. bygde denne merkelige borgen i 1240-årene, og den er forskjellig fra
alle andre borger med sin åttekantede grunnplan. Og fra toppen av borgen forstår man
hvorfor det var viktig å sikre området; det er mil på mil med lave åser, oliventrær og
vinmarker så langt øyet ser.
Deretter går ferden mot kysten igjen, hvor vi stopper og ser romertidens mest kjente
slagsted, Cannae, der romerne i 216 f.Kr. led et sviende nederlag mot Hannibal og
karthagerne.
Tilbake i Trani er resten av dagen til din disposisjon; til å spise, shoppe eller kanskje sitte på
en café og studere folkelivet med en kopp kaffe eller et lite glass vin.

Dag 4

Bari – Alberobello – Lecce
Frokost, lunsj
Vi reiser videre fra Trani. Første stopp på programmet er den sjarmerende labyrinten i
gamlebyen i Bari. Her er også kirken som huser levningene til skt. Nicolas, Santa Claus eller
julenissen! Turen går videre innover i landet, til fantasilandsbyen Alberobello, der hele
sentrum er utgjort av de merkelige trulli, tradisjonelle hus med pyramideformede tak. I løpet
av ettermiddagen fortsetter turen sydover og vi ankommer Lecce, hvor vi skal bo to netter
midt i sentrum. Det blir felles lunsj i løpet av dagen, så velger du selv restaurant for middag
om kvelden.
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Dag 5

Sightseeing i Lecce
Frokost, middag
Vi gjør oss kjent i Lecce til fots, både med byens antikke monumenter og det som har gjort
byen særlig kjent, nemlig alle barokkbygningene fra byens storhetstid på 1600-tallet. Resten
av dagen kan du utforske byen på egen hånd, så møtes vi til middag om kvelden.

Dag 6

Taranto – Matera
Frokost, lunsj, middag
Turen går videre til en av de viktigste antikke byene i Sør-Italia, Taranto, opprinnelig en
gresk koloni grunnlagt av spartanere. Byens arkeologiske museum byr på rike funn fra
templer og graver, og har blant annet en av de mest utrolige samlinger av smykker fra
antikken. Det er ikke stort å se av antikke monumenter ellers i Taranto, men når vi kjører ut
av byen ser vi restene av ruinbyen Metaponto, blant annet det maleriske tempelet Tavole
Palatine («Riddernes bord» som det fantasifullt ble kalt på folkemunne).
På ettermiddagen beveger vi oss nordover og inn i regionen Basilicata. Vårt stopp for natten
er i Matera, der vårt hotell ligger midt i det historiske sentrum. Sassi di Matera var en
førhistorisk huleboerbebyggelse og man tror at det kanskje er en av de første bebyggelsene
i Italia. Sassi består av hus som er hogget ut av fjellet, lokalt kalt «Tufo», som en har mye av i
Basilicata og Puglia. Mange av disse «husene» er egentlig grotter, og gatene i enkelte deler
av Sassi er til tider på taket av andre hus. Byen vokste opp på ene siden av ravinen som elven
Gravina har dannet.

Dag 7

Matera – Napoli
Frokost, middag
Det blir anledning til å utforske Matera på egen hånd i morgentimene, før vi reiser videre og
når Napoli sentrum utpå ettermiddagen. Her i denne både kaotiske og sjarmerende
storbyen møtes vi for avskjedsmiddag om kvelden.

Dag 8

Hjemreise, Oslo – Napoli
Frokost
Vi nyter vår siste frokost i Italia (for denne gang), og reiser ut til flyplassen. Lufthansa har
avgang på formiddagen. Det er flybytte i München vi ankommer Oslo Lufthavn på
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ettermiddagen.
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