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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Puglia: zon, pittoreske stadjes en culinaire
hoogtepunten
De Italiaanse verrassing met alle excursies
inclusief!

Tussen de Adriatische en Ionische Zee ligt de regio Puglia.
Kraakhelder water, klifkusten, karakteristieke stadjes en natuurlijke
highlights maken deze regio in Zuidoost-Italië de perfecte
vakantiebestemming. Het zonnige en warme klimaat is perfect voor
de productie van olijfolie, wijn en andere lokale specialiteiten waar u
tijdens deze reis van kunt proeven. Onze ervaren reisleiding neemt u
mee naar de mooiste plekken in de streek Puglia. Bezoek onder meer
de stadjes Bari, Lecce en Monopoli, de grotwoningen van Matera, de
karakteristieke trulli in Alberobello en de grotten van Castellana. Onze
luxe touringcar rijdt u bovendien door de Appenijnen en langs de
paradijselijke kust.

U overnacht tijdens deze reis in het comfortabele 4-sterrenhotel Rosa
Marina Resort in Ostuni. Zo hoeft u maar één keer uw koffer uit te
pakken en kunt u zich helemaal thuis voelen in uw comfortabele
kamer met zitje, minibar, airconditioning, badkamer en balkon of
terras. Het hotel is voorzien van een zwembad, sportfaciliteiten en een
restaurant. Het strand en de zee liggen op loopafstand. Om uw
vakantie nog ontspannender te maken, regelen wij het transport met
een luxe touringcar tussen Limburg en de luchthaven.

Dag 1 - vlieg naar Bari

8 dagen vanaf
€ 1.749,- p.p.

Vertrekdata
17 juni 2023
Gegarandeerde reis

€1749

 9 september 2023
Gegarandeerde reis

€1749
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Vanmiddag stapt u op een van onze Limburgse opstapplaatsen in
onze comfortabele touringcar. Onze chauffeur brengt u naar
luchthaven Weeze, waar u rond 17.15 uur in het Ryanair-vliegtuig
stapt. Om 19.35 uur landt u in Bari, aan de oostkust net boven de hak
van de Italiaanse ‘laars’. Hier staat een touringcar op u te wachten
voor uw transfer naar het 4-sterrenhotel Rosa Marina Resort in Ostuni.
Uw comfortabele kamer is gedurende uw hele vakantie uw
uitvalsbasis, dus u kunt uw koffers uitpakken en de kasten inruimen.
Nadat u zich opgefrist heeft, kunt u in het restaurant aanschuiven
voor een 3-gangendiner.

Dag 2 - bezoek het schiereiland Salento en de
plaatsen Lecce en Otranto

Na het ontbijt stapt u in de touringcar voor een excursie naar het
schiereiland Salento ten zuidoosten van Bari. Aan de kust rollen
golven uit de helder blauwgroene zee tegen de rotsen en op de
stranden. In het binnenland liggen sfeervolle dorpen met gezellig
bars, cafés en restaurantjes. U bezoekt Lecce, de oude hoofdstad van
de barok-stijlperiode. Hier geniet u in de gezellige straten van kunst,
cultuur en winkeltjes met biologische delicatessen en lokaal gemaakt
handwerk en design. Uw volgende stop is de Largo Porta Alfonsina in
Otranto. De poort werd gebouwd als versterking van de stad, nadat
die in 1480 aangevallen en geplunderd werd. De poort en andere
verdedigingswerken werden ontworpen door Ciro Ciri. Door de poort
bereikt u de oude stad, die met haar typisch Italiaanse flair bekend
staat als één van Italië’s mooiste plaatsen. Aan het eind van de
middag brengt onze chauffeur u terug naar het hotel, waar u na een
verfrissing van het diner geniet.

Dag 3 - geniet van een vrije dag

U mag deze derde dag helemaal naar eigen wens invullen. Slaap extra
lang uit, geniet van een uitgebreid ontbijt en maak gebruik van de
faciliteiten van het hotel bijvoorbeeld. Trek een paar baantjes in het
zwembad of neem een duik in zee en geniet de rest van de dag van
de zon. Zin in een sportief dagje? Maak gebruik van de tennisbanen,
het volleybalveld, één van de twee voetbalvelden met kunstgras of de
tafeltennistafel. U kunt ook een bezoekje aan de stad Ostuni brengen.
Slenter door de straten tussen witgekalkte huizen, bezoek de 15e
eeuwse gotische kathedraal en geniet op een gezellig terras van een
drankje tussen de locals. Uw reisbegeleider geeft u graag tips voor uw
ideale vrije dag. ‘s Avonds kunt u weer heerlijk dineren in het hotel.

Dag 4 - maak een stadswandeling door de
historische stad Bari

Na het ontbijt brengt u een uitgebreid bezoek aan Bari, de hoofdstad

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Weeze en v.v.

Vlucht met Ryanair van Weeze naar
Bari en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

20 kg ruimbagage

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4-sterrenhotel Rosa Marina
Resort in Ostuni incl. ontbijt

6 diners in het hotel (3-gangenmenu)

1 afscheidsdiner in een Masseria,
3-gangenmenu met Italiaanse
specialiteiten, water en wijn

Een dagexcursie naar Salento, Lecce
en Otranto onder leiding van een
lokale gids

Een dagexcursie naar Bari onder
leiding van een lokale gids

Een dagexcursie naar Polignano a
Mare & Monopoli onder leiding van
een lokale gids

Een dagexcursie naar Matera onder
leiding van een lokale gids

Een dagexcursie naar Alberobello &
Castellana grotten incl. entree onder
leiding van een lokale gids

Entree voor een bezoek aan de
Basiliek en Dom van Lecce

Een mini-reisgids per kamer

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien
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van Puglia. Het centrum bestaat uit een middeleeuws en een nieuwer
deel. De slingerende straten en smalle steegjes van het
middeleeuwse deel vormen een soort doolhof van straatjes die elkaar
ontmoeten op gezellige binnenplaatsjes. Hier vindt u
bezienswaardigheden zoals de basiliek van Sint Nicolaas, de
kathedraal van San Sabino en het Normandische Svevokasteel. Dit
oude deel vormt een groot contrast met het nieuwere deel, met
brede straten en modernere gebouwen. U kunt heerlijk winkelen in
de Via Sparano, de belangrijkste winkelstraat in dit gebied, en de
omliggende straatjes. Waar u ook loopt, het zeebriesje en de
helderblauwe zee zijn nooit ver weg. Na een uitgebreid bezoek aan
deze sfeervolle stad reist u terug naar uw hotel, waar u ‘s avonds
opnieuw dineert.

Dag 5 - bezoek de plaatsen Polignano a Mare en
Monopoli

Vandaag bezoekt u het prachtige kuststadje Polignano a Mare. De
witte en lichtgele huisjes torenen op kliffen hoog boven de
Adriatische Zee uit. Uit de klif zijn grote en kleine grotten gesleten,
waarvan sommigen te bezoeken zijn vanaf het kiezelstrand. Hogerop,
in de oude stad, leiden steegjes u langs de Chiesa Matrice-kerk naar
de vele uitkijkpunten met vergezichten over zee. Nadat u de
hoogtepunten van deze stad gezien heeft, reist u verder naar
Monopoli. Deze 15e eeuwse stad werd gesticht door de Grieken. Hun
invloed is nog altijd terug te zien in de met brede stadsmuren
omringde stad. De fotogenieke stad is verrassend onbekend bij
toeristen. Wandel langs de romantische basiliek Santa Maria degli
Amalfitani, het indrukwekkende Castello Carlo V en de barokke
kathedraal van St. Madonna Maria. Nadat u dit authentieke Italiaanse
stadje uitgebreid bewonderd heeft, geniet u in uw hotel van het diner.

Dag 6 - reis door de Apennijnen naar de stad
Matera

Na het ontbijt begint u aan een adembenemende roadtrip door de
Apennijnen, een bergketen die niet onderdoet voor de Alpen. Groene
bergflanken, grijze rotstoppen en schattige bergdorpjes. U reist over
bergwegen de regio Basilicata binnen. Hier ligt Matera, één van de
oudste steden ter wereld. De stad is vooral beroemd vanwege de
grotwoningen, de Sassi van Matera. Eeuwen geleden woonden er al
mensen in de grotten, die nu onderdeel uitmaken van de historische
binnenstad. U bezoekt het UNESCO Werelderfgoed en de gezellige
straten van het stadje op de heuveltop. Vanuit de touringcar geniet u
vervolgens weer van schilderachtige berglandschappen op weg naar
het hotel. Hier kunt u afkoelen in het zwembad of de zee, voordat u
aan tafel gaat voor een klassiek Italiaans diner.

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon

Overige info
Maximum aantal deelnemers: 25
personen

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl

Versie: 31 March 2023 - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 3

https://www.spauwen.nl/reizen/puglia-2023/


Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

Dag 7 - bezoek de stad Alberobello en de grotten
van Castellana

Na het ontbijt reist u af naar de stad Alberobello, die bekend staat als
de ‘Trulli hoofdstad’. Trulli’s zijn witte kalkstenen huisjes met grijze
kegelvormige daken die vaak versierd zijn met een wit symbool. Dit
type woning werd vanaf het jaar 1500 gebouwd door herders. Slenter
door de geplaveide straatjes van het sfeervolle dorp, voordat u verder
reist naar de grotten van Castellana. U neemt een kijkje in deze 70
meter onder de grond liggende grotten. Negentig miljoen jaar lang
hebben deze gangen en stalagmieten zich ontwikkeld tot wat ze nu
zijn. Eenmaal weer bovengronds, reist u naar een authentieke
masserie, een versterkte boerderij met ruimte voor gasten. In dit type
boerderijen wordt vaak op ambachtelijke wijze olijfolie, wijn, groenten
of kaas geproduceerd. Vanavond dineren we bij deze masserie met
lokale producten in klassieke gerechten waarvan het water u in de
mond loopt.

Dag 8 - reis terug naar Limburg

Nadat u vanmorgen wakker geworden bent, is het tijd om uw koffers
in te pakken voor de terugreis. U geniet nog een laatste ochtend van
het ontbijt. Indien de planning het toelaat, kunt u voor vertrek nog
wat ontspannen in het hotel of souvenirs kopen voor de thuisblijvers.
Aan het eind van de dag reist u naar het vliegveld voor uw terugreis
naar Weeze. Hier komt u rond 22.30 uur aan, waarna u in onze luxe
touringcar stapt. Onze chauffeur zet u af op een van onze Limburgse
uitstapplaatsen naar uw keuze.

 

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie

4-sterrenhotel Rosa Marina Resort 

U overnacht tijdens deze reis in het comfortabele 4-sterrenhotel Rosa
Marina Resort in Ostuni omringd door mediterrane tuinen. Zo hoeft u
maar één keer uw koffer uit te pakken en kunt u zich helemaal thuis
voelen in uw comfortabele kamer met zitje, minibar, airconditioning,
badkamer en balkon of terras. Het hotel is voorzien van een zwembad,
sportfaciliteiten en een restaurant. Het strand en de zee liggen op
loopafstand.

Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deze reis is niet geschikt voor
deelnemers die slecht ter been zijn
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (september op aanvraag): € 255,-

Hotel website: http://www.ostunirosamarinaresort.com/home/
Hotel adres: contraqda rosa marina 72017
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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