
 

Provinciale Reis Commissie 

8-Daagse vlieg -rondreis PUGLIA 

28 september-5 oktober 2019 

 

In Puglia vindt u barokke stadscentra, middeleeuwse vestingsteden en pittoreske 

plaatsjes. Het centrum van Alborobello mag je zeker niet missen. Het stadje staat op de 

werelderfgoedlijst van Unesco, dankzij de grote hoeveelheid traditionele ronde huisjes 

van steen met iconische puntdakjes. Natuurlijk bezoeken we ook Barokstad Lecce, diep 

in de hak van de laars.  Gaat u ook mee? 

Prijs                                                                                                             

Bij minimaal 17 betalende deelnemers bedraagt de reissom 1179 euro p.p. op basis van 

een twee persoonskamer, incl. halfpension en een lunch op dag 5 en 8.   

De toeslag voor een één persoonskamer bedraagt 89 euro. 

Niet leden betalen 52.50 euro extra. 

 

Opgave 

Stuur of mail dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 31 januari 2019 een 

volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier + een kopie van uw paspoort naar Ria 

Smaal. 

Email: jbsmaal@gmail.com. Postadres: Rembrandtlaan 28 9671CM Winschoten  

 

Punt van aandacht 

De deelneemster dient er rekening mee te houden dat reizen vermoeiend kan zijn. Van 

alle deelnemers wordt een goede conditie en gezondheid vereist. Elke reis kan 

(stads)wandelingen van 1,5 of 2 uur bevatten, gebieden met veel trappen of hellingen 

e.d. Dit mag geen problemen opleveren. 

 

Vragen over deze reis 

Neem contact op met Eef Wiegman via veenwieg@gmail.com of telefonisch via 06 

36318633 

Deze reis is op initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen en wordt 

uitgevoerd door Sophus Travel                                                                                                                                                                      

uit Leusden. 
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8-daagse Vlieg-rondreis in Puglia van 28 september -5 oktober 2019 

Fijn dat u belangstelling heeft voor de 8-daagse rondreis in Puglia van 28 september t/m 

5 oktober 2019.De reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van 

Vrouwen van Nu en wordt uitgevoerd door Sophus Travel. 

De reis gaat door bij minimaal 17 deelnemers. De kosten voor deze reis bedragen op 

basis van een tweepersoonskamer, inclusief halfpension. 

Aantal Prijs p.p. 

17 - 19 deelnemers 1179 euro 

20 - 24 deelnemers 1125 euro 

25 - 29 deelnemers 1045 euro 

30 - 35 deelnemers 985 euro 

 

Calamiteitenfonds 2.50 euro 

De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt 89 euro  

Niet leden betalen 52.50 extra 

Een zorgverzekering, een reisverzekering en een APV (WA-verzekering) zijn verplicht. U 

dient dit zelf te regelen. Een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar raden we ten 

sterkste aan. 

Wilt u mee? 

Stuur of mail dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 31 januari 2019, een 

volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier + een kopie van uw paspoort naar Ria 

Smaal. 

Email: jbsmaal@gmail.com 

Postadres: Rembrandtlaan 28 9671CM Winschoten  

Na 31 januari 2019 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Sophus Travel en 

ontvangt u van hen de factuur voor de aanbetaling en de restbetaling. Op 31 januari 

2019 is bekend hoeveel dames mee gaan en staat de prijs vast. 

Ruim van tevoren ontvangt u van ons informatie en de stukken die betrekking hebben op 

deze reis. Als u 2 weken voor vertrek geen bericht van ons heeft ontvangen neemt u dan 

contact met ons op. 

 

 

Bijlagen: 

 Een kort programma per dag 

 Inschrijfformulier en reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu 
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Kort programma per dag  

Dag 1: 

Vanaf de vaste opstapplaatsen rijden we naar Schiphol. We vliegen naar Bari. Na 

aankomst  op Bari gaan we met de bus naar ons Hotel Lido Torre Egnazia voor diner en 

overnachting. 

Dag 2: 

Na ontbijt reizen we per bus naar het indrukwekkende Castel del Monte. Na ons bezoek 

gaan we naar Bari waar we lunchen. (voor eigen rekening) Vervolgens krijgen we een 

rondleiding door de stad Bari.  

Dag 3:  

Na ontbijt gaan we per bus naar Alberobello voor een rondleiding langs zogenaamde  

“Trullihuizen”. Traditionele ronde huisjes van steen met iconische puntdakjes. Na de 

lunch (voor eigen rekening) gaan we naar de opgravingen van Egnezia, het antieke 

Gnathia. Opgravingen van zowel de inheemse bewoning (zoals de Messapiers) als van de 

Romeinen. Een aantrekkelijk museum toont boeiende vondsten. 

Dag 4:  

Vandaag bezoeken we de barokstad Lecce, diep in de hak van Italië. Tijdens de 

wandeling zien we De Sta Crocekerk, het aarstbisschoppelijk paleis,  en het Romeinse 

amfitheater. Na de lunch (voor eigen rekening) bezoeken we Brindisi, het eindpunt van 

de beroemde Via Appia. We maken een wandeling door de mooie stad en zien o.a. de 

Pomeinse zuil die het einde markeert van de beroemde Romeinse handelsweg. 

Dag 5:  

We gaan met de bus naar Matera voor een rondleiding door De “Sassi. ” Dit is de oudste 

stadskern van de stad. Tegenwoordig maken de Sassi deel uit van de werelderfgoed lijst 

van de Unesco Na de lunch (inbegrepen) brengen we een bezoek aan de canyon van 

Matera wat wel de Italiaanse Grand Canyon genoemd wordt. 

Dag 6:  

We bezoeken de grotten van Castellana. De meest spannende grotten van Italië. De 

grotten zijn 1.5 km lang met een gemiddelde diepte van 65 m. De Grotta Bianca (de 

witte grot) wordt beschouwd als een van de mooiste grotten ter wereld, vanwege de 

fenomenale kristal-formaties. www.grottedicastellana.it  

Dag 7:  

Dag ter vrije besteding. Aan het eind van de middag krijgen we uitleg over de geheimen 

van de Italiaanse keuken in combinatie met een wijnproeverij. Dit gebeurt in het hotel. 

Dag 8:  

Na het ontbijt vertrekken we naar Bari. We maken een stadswandeling door deze 

bezienswaardige stad. Vervolgens lunchen we in Bari (inbegrepen). Na de lunch 

vertrekken we naar de luchthaven voor de terugreis naar Amsterdam.  
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