PROGRAM: PUGLA – SJARM OG SKJØNNHET I SØR-ITALIA

PUGLIA – SJARM OG SKJØNNHET I SØRITALIA
5 frokoster, 2 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Bari og Lecce
Middag
Tidlig morgenavgang med Lufthansa og Air Dolomiti fra Oslo via München til Bari. Vi
ankommer flyplassen i Bari midt på dagen hvor du møter reiseleder. Buss videre til Lecce og
vel to timer senere er vi ved vårt hotell som ligger ved en av de viktigste shoppinggatene i
byen. Om kvelden er det velkomstmiddag på hotellet.
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Dag 2

Byvandring i Lecce
Frokost, middag
Den beste måten å bli kjent med en by på, er til fots, sies det. Lecce, kalles ofte for SørItalias Firenze på grunn av sine staselige bygninger og monumenter fra barokktiden. Basilica
di Santa Croce er et mesterverk av eleganse. Det majestetiske slottet Charles V eller
Castello di Lecce, ligger nær St. Oranzo-torget og er et bygg som i dag ivaretar kultureventer og utstillinger. De to romerske amfiteatrene minner om svunne tider.
Ettermiddagen kan du bruke til å utforske den stilige byen på egen hånd. I kveld blir det
middag på en lokal restaurant.

Dag 3

Sjarmerende hvite landsbyer
Frokost, lunsj, middag
Vi vinker adjø til Lecce og er klare for besøk i områdets sjarmerende landsbyer. Dagens
første stopp er hos en olivenolje-produsent hvor det blir smaking av de edle varene. Det blir
servert en lett lunsj bestående av spekemat, oster, et glass vin og følgesvennen er den enkle,
men alltid så velsmakende bruschettaen.
Etterpå reiser vi mot Ostuni, også kjent som «den hvite byen». Her er husene i gamlebyen
hvitkalkede, med flate tak og skodder i kraftige farger. Mange har flotte balkonger der
blomstene bugner over kanten og står i kontrast til det hvite. Et syn som leder tankene mer
mot Hellas enn Italia. Byen ligger på tre høyder med en fantastisk utsikt over Adriaterhavet.
Ut på ettermiddagen ankommer vi til den vakre byen Martina Franca. Byen ligger på en
høyde med utsikt over Istria-dalen. Den har et flott historisk sentrum og folkelige små
piazzaer. Deler av gamlebyen er sperret av for trafikk, så her kan du gå i ro og mak mens du
nyter den gode stemningen som hersker i byen. På kvelden er det middag på hotellet.

Dag 4

Grottebyen Matera
Frokost, lunsj
Grottebyen Matera som ligger i den fjellrike Basilicata-regionen, har vært bebodd siden
steinalderen. Vi skal konsentrere oss om bydelen «Sassi», her bodde folk i huler inne i
fjellveggen helt fram til forrige århundre. De fleste av husene har en fasade, men innenfor er
det grotter. Til og med kirker og klostre ble bygget på denne måten. Totalt skal det finnes
rundt 3000 beboelige grotter. Sassi di Matera ble tatt med på UNESCOs verdensarvliste i
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1993, som det første stedet i Sør-Italia. Matera var europeisk kulturhovedstad i 2019. Lunsjen
spiser vi i Matera før vi returnerer til Martina Franca. Ettermiddagen og kvelden til egne
opplevelser.
Visste du at noen spektakulære scener fra den siste James Bond-filmen «No Time To Die» er filmet
i Matera og Puglia?

Dag 5

Grotter, trulli og vin
Frokost, middag
Dryppsteinsgrottene i Castellana med sine fantastiske klippeformasjoner er blant de
vakreste i Italia. Små, underjordiske innsjøer, stalaktitter og stalagmitter i alle tenkelige
farger skaper spenning og dramatikk. Vi får en guidet tur på cirka 50 minutter (husk gode
sko så dere ikke sklir på våte steiner).
Etterpå kjører vi til den fascinerende landsbyen Alberobello som har noe som er helt unikt
for Puglia – nemlig «trulli». Hundrevis av disse små, hvite kalksteinshusene med spisse
kremmerhus-tak ligger tett i tett oppover åssiden. Veggene er tykke, halvannen til nesten to
meter, noe som bidrar til å holde varmen ute om sommeren og inne om vinteren. Vår
lokalkjente guide viser oss rundt. Det blir litt tid til å spise lunsj og utforske byen på egen
hånd.
Ferden fortsetter til vingården i Pastini. Den ligger blant tusenvis av oliventrær og har vært
drevet siden 1996 av familien Carparelli. Her blir det smaking av gårdens egne viner.
Etter en dag med mange fine inntrykk returnerer vi til Martina Franca. Avskjedsmiddagen
inntar vi på en hyggelig lokal restaurant. Det blir en kveld hvor vi oppsummerer våre
opplevelser og inntrykk.

Dag 6

Hjemreise
Frokost
Tidlig avreise mot flyplassen i Bari der Lufthansa og Air Dolomiti har avgang midt på dagen.
Det er flybytte underveis, og vi ankommer Oslo Lufthavn tidlig kveld.
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