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Schone slaapplekken
Een van de parels van de Italiaanse 
streek Puglia is Masseria Torre 
Coccaro, een hotel op drieënhalve 
kilometer van het strand van de 
stad Brindisi. Een masseria is een 
type boerderij dat je veel ziet in de 
regio; de meeste zijn omgebouwd 
tot hotel of B&B. Masseria Torre 
Coccaro is kleinschalig, authentiek 
ingericht en een lust voor het oog. 
Niet zo gek dat hier de campagnes 

van Céline en Chloé zijn geschoten 
en dat ook Bella Hadid en Anna 
Dello Russo er ooit een nachtje  
sliepen. De familie de Mol schijnt dit 
adresje eens te hebben afgehuurd 
voor een verjaardag. Rondom het 
hotel bevinden zich prachtige oude 
olijfbomen én er staat een klein 
kerkje – ideaal voor een romanti-
sche, landelijke bruiloft.
Nog zo’n aanrader: Borgo Egnazia, 
ook in Brindisi. De rust, de bedie-
ning, de spa… Paradijs op aarde. 
Ook een unieke ervaring is slapen 
in een trullo, de grappige arbeiders-
huisjes die je overal in Puglia ziet 
staan. Check trullipuglia.com voor 
meer info.

Zon, zee & stilte
Op naar het strand. Torre Coccaro 
is het privéstrand van Masseria 
Torre Coccaro en ligt op fiets- 

afstand van het hotel. Het mooie 
is: je mag tijdens je verblijf gratis 
gebruikmaken van de fietsen en dus 
koers je door prachtige lavendel-
velden zo naar de zee.  Genoeg 
plekken om urenlang van de zon 
te genieten. Sla vooral Coccaro 
Beach Club niet over, waar je de 
lekkerste verse vis kunt bestellen. 

Hotel Masseria Torre 
Coccaro.

Hotel Masseria Torre 
Coccaro.

Online influencer 
Linda Tol.

Glamour’s modeteam reisde af 
naar Italië voor een fotoshoot  
(pag. 100). En plukte voor vertrek 
het adresboekje van online  
influencer en Puglia-deskundige 
Linda Tol leeg voor tips.
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Ongerepte natuur en nauwelijks 
toeristen vind je dan weer bij  
Torre Guaceto in Brindisi. Dat  
is een natuurreservaat, dus zijn  
er geen strandtenten. Wat je er  
wel krijgt: pure stilte. Punta  
Prosciutto in Gallipoli bewijst dat  
je voor tropische taferelen niet  
naar de Caraïben hoeft af te reizen. 

rant met óók veel vega-opties op 
de kaart. Dat wil zeggen: typisch 
Pugliese gerechten gebaseerd op 
groenten. Leuk voor de lunch: in 
Polignano zit Pescaria, waar ze de 
lekkerste vissandwiches serveren. 
Toma la Luna Cafè in Bisceglie 
is adembenemend qua sfeer en 
locatie (want uitzicht over zee). Tot 
de categorie Instagramwaardig 
behoort ook Grotta Palazzine in 
Polignano a Mare: het restaurant 
ligt boven op een rots. En niet 
alleen het uitzicht is memorabel, 
maar ook het eten.

Drankjewel
De beste bar in Bari is Speakeasy, 
waar je cocktails en tapas kunt 
bestellen. In Ostuni moet je bij  
Riccardo Caffè zijn. De drankjes 
zijn er iets duurder, maar vanwege 
de ambiance (het café zit, ja echt, in 
een rots) zijn die het geld meer dan 
waard. In Otranto zit Maestrale en 
dat is een toplocatie om aan het ein-
de van de dag van de ondergaande 
zon (en de cocktails) te genieten.  
Bij de White Beach Club in Torre 
Canne drink je vers gemaakte 
cocktails met je voeten in het zand. 
Perfecte combinatie.

Kopers op de kust 
La passeggiata is een bekend 
fenomeen in Italië. Oftewel: de 
avondwandeling vlak voor het 
diner. En flaneren doen de Italianen 
uiteraard in stijl. Wil jij er ook wat 
classier uitzien dan de short-met-
slippers-look? In Bari kun je de 
mooiste items shoppen bij Dante 
5, van labels als Anya Hindmarch, 
Chloé en Isabel Marant tot Italiaan-
se luxury labels.
Bij I Cinque Fiori in Rutigliano en in 
Adelfia vind je Céline, Acne, Loewe, 
J.W. Anderson en lokale designers. 
Leuk extraatje: elk seizoen wordt 
het interieur aan de collectie aan-
gepast. Bij Quadra Group in Trani 
vind je luxe merken, maar ook high 
street parels. En hou je van bijzon-
dere markten? Een aanrader is de 
antiekmarkt in Martina Franca op 
woensdagochtend. 

Niet zo gek dat hier de
campagnes van Céline en

Chloé zijn geschoten

Helderblauw water en kilometers 
wit zand? Check! Iets drukker is 
Porto Ghiacciolo bij Monopoli: 
het ideale strand om een dag met 
vrienden door te brengen.

Eten = weten
Het scheelt dat je in Italië zelfs nog 
lekker kunt eten bij een stations-
restaurant, maar ook hier moet je 
de pareltjes echt even weten. Ben je 
in Bari, sla dan zeker Ai 2 Ghiottoni 
niet over: een fijn seafoodrestau-

Broodje vis bij Pescaria.

Coccaro 
Beach Club.

Visrestaurant Pescaria.

Het zwembad bij 
Masseria Torre 

Coccaro.


