
 La Dolce Vita;  Italia;  Puglia!!  6 mei t/m 13 mei 2017 

We hebben 8 dagen mogen genieten van een rondreis door Puglia ( uitspreken Pulja ) 

Een gebied van Italië dat nog niet helemaal is ontdekt door de toerist . 

Onze groep bestond uit 20 deelnemers en  niet alleen uit Drenthe. De 1e dag verliep 

rustig en volgens schema. 

Aangekomen in Bari werden we opgewacht door onze gids Deborah en bracht de bus ons 

naar ons hotel in Alberobella: de trulli hoofdstad. De geplande wandeling die dag naar de 

trulli’s ging niet door omdat het regende, maar dat hebben we de volgende dag 

ruimschoots ingehaald. We kregen zelfs een 

likeurproeverij met heerlijke hapjes op het dakterras 

van een trullo. Een trullo is en cirkelvormig huisje met 

een kegelvormig dak van voor de 16e eeuw en wordt 

beschermd door UNESCO. Soms zijn de puntdaken 

versierd met magische tekens. Tegenwoordig worden 

ze gebruikt als hotel, winkel en B & B. Maar ook 

gewoon als woonhuis. Het geheel gaf ons een 

sprookjesachtig gevoel en sfeer. 

In verband met de a.s. G7 TOP in Bari en Sicilië 

(strenge beveiliging en afzetting van de weg ) werd het programma van zondag 

omgewisseld met maandag. We gingen naar Bari en wandelden door het oude centrum 

en bezochten de Basiliek van San Nicola. We vielen met onze neus in de boter omdat het 

Sint Nicolaas feest werd gevierd. Er waren allerlei festiviteiten en groepen pelgrims.  

’s Middags werden we getrakteerd op een geweldige lunch. De hoeveelheid bordjes met 

gerechten konden nauwelijks een plaatsje op de tafel vinden. Daarna gingen we naar 

Polignano a Legende, een pittoresk plaatsje aan zee, gebouwd op rotsen. ’s Avonds terug 

in het hotel zagen we op tv het vervolg van de festiviteiten in Bari. 

De volgende dag bezochten we Trani. We 

hebben daar de kathedraal van Saint Nicola 

bezocht. Deze is gebouwd in de 9e eeuw en 

bezit enkele fresco’s. Boven op deze kathedraal 

is weer een nieuwe kerk gebouwd in de 12e 

eeuw. Na een heerlijke vis lunch bezochten we 

Castello del Monte. Een 8 kantig kasteel. De 

afbeelding hiervan staat op een 1 euro cent. 

Die avond hadden we een bij toeval “bonte 

avond “. De groep Belgische hotelgasten 

hadden voor hun laatste avond in het hotel een 

plaatselijke muziekband gehuurd. Het werd 

dolle pret met inhaken en een ouderwetse polonaise met elkaar. De volgende morgen 

toen we de Belgen uitzwaaiden, vroegen ze ons of we een vrouwenkoor op reis waren…. 

Ook bezochten we Matera, de oudste stad van Italië. Deze stad staat op de UNESCO 

werelderfgoedlijst. Hier zijn allerlei grot woningen. Ook is hier de film “De Passion “met 

Mel Gibson opgenomen. De grotwoningen zijn veel privé bezit. Ze worden tegenwoordig 

ook gebruikt als hotel. Een schitterende stad, die vanaf de 50 er en 60 er jaren, volop 

gerestaureerd wordt. Die dag regende het behoorlijk, maar dat was gelukkig tijdens onze 

lunch in één van de grotten. 

Na 4 nachten verhuizen we naar ons andere hotel in de regio Salento, in het zuiden van 

Puglia. 

Onderweg bezochten we een biologische olijfboerderij. Hier wordt ons alles duidelijk over 

“de gouden olie” en we krijgen de gelegenheid om verschillende soorten olijfolie te 

proeven. Eerst verwarmen in een glazen potje in de hand en dan proeven, ( net als wijn ) 

maar zeker ook ruiken. Vervolgens rijden we door naar de witte stad Ostuni, één van de 



mooiste stadjes van Zuid-Italië. Het dankt zijn naam aan de witte huizen. We maken 

daar een wandeling en bekijken veel culturele gebouwen en natuurlijk de kathedraal. 

Hierna maken we een stop in Lecce, een prachtige barokstad met veel historische 

monumenten. Het wordt ook wel het “Florence van het zuiden “genoemd. Na al dit moois 

rijden we naar ons hotel in Torre San Giovanni voor de volgende 3 overnachtingen. Het 

hotel is gelegen aan de Ionische zee. Die avond was er een flinke storm ( chirocco). 

De volgende morgen vertrekken we voor een wijnproeverij bij een wijnboerderij. Maar 

eerst koffie drinken onderweg met een pasticciotti, een specialiteit van deze streek. Het 

is een soort zandgebakje met zachte roomvulling. Onze gids vertelde dat de Italiaanse 

man er wel eens mee wordt vergeleken.  
Knapperig van buiten maar zacht van binnen: 

“een watje “. We bezoeken een kathedraal uit 

de 15e eeuw met geweldige fresco’s die 

allemaal goed bewaard zijn gebleven. En bij de 

wijnboerderij proeven we allerlei soorten 

heerlijke plaatselijke wijnen.  

Hierna rijden we terug naar de kust naar 
Gallipoli. De harde wind van de chirocco blaast 

ons bijna omver. Één van de dames haar bril 
moet er aan geloven. Hij waait af en er blijft 
niet veel van over, zodat ze zich de volgende 
dagen zonder bril moet redden. Door de harde wind korten we ons bezoek aan deze 
plaats wat in. Na een stormachtige nacht vertrekken we naar de hak van de laars: Santa 
Maria di Leuca en Otranto. In Otranto bezoeken we de kerk met vitrine’s met menselijke 
resten van schedels en botten van christenen. Deze christenen zijn in 1480 gedood 
vanwege hun geloof door de Ottomaanse turken. Erg indrukwekkend. We maken tot slot 
nog een wandeling over de stadswallen met mooie uitzichten over zee.  
In Santa Maria di Leuca, op het meest zuidelijke puntje, is aan de ene kant de Ionische 
zee en aan de andere kant de Adriatische zee. 
Helaas is er na 8 dagen een einde gekomen aan een geweldige reis vol cultuur, historie, 
heerlijk eten en natuurlijk pasta, in welke vorm dan ook. Wie belangstelling had kreeg 
van onze gids een recept mee naar huis van de specialiteit: tuinbonenpuree met cichorei. 

We hebben genoten, vooral de dames die voor de 1e keer mee waren. Sommigen was het 
zo goed bevallen, dat ze zich al weer hebben opgegeven voor een volgende reis. Is dat 
niet mooi? We moeten afscheid nemen van Italië, sommigen van ons in gezelschap van 
een “dikke Dame “.  
Nieuwsgierig geworden naar een 
“dikke dame “? U kunt het zelf 
ontdekken op een reis naar Puglia 
………….. 
Iedereen bedankt voor de 

gezelligheid en mooie reis. En tot 

ziens op een volgende reis! 

 

Johanna en Henny 
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