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Aaah, Italië... lekkere ijsjes, mooie  
mensen en olijfgaarden. Wil je nog méér 

dan dat? Ga eens naar Puglia, daar  
ontdek je de relaxte ziel van het land.

Tekst & foto’s: Johan Lambrechts/allwrite
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HET ÉCHTE 
DOLCE    VITAPuglia!
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Kerkjes, pleintjes en 
velden vol olijfbomen...  
In Puglia waan je je zo  

in het Italië van de  
jaren vijftig

Volare...      oh oh!

Puglia

ITALIË

Napels

Rome

WAAR LIGT PUGLIA?
Apulië – bekender bij ons als Puglia – vormt de hak 

van de laars van Italië. Het grenst zowel aan de 
 Adriatische als aan de Ionische Zee. Naast prachtige 

stranden en azuurblauw water vormt ook het 
 ongerepte binnenland met zijn historische stadjes 
een grote troef. In de zomervakantie mag je wel 

 rekenen op temperaturen rond de 35°C,  
mei en  september zijn aangenamer.

WAAROM ZOU JE HIER  
OP VAKANTIE GAAN?

Vergeet de toeristische drukte van Toscane of Vene-
tië! In Puglia gaan de echte Italianen met vakantie en 

vind je nog niet het buitenlandse massatoerisme. 
Daar is het ritme te relaxed voor, en de inwoners net 
iets te zuiders eigenzinnig en onbezorgd. De zomer-
hitte bepaalt het levensritme, en je niet opwinden en 
stressen is hier een must. Maar precies die charman-

te nonchalance en dat aanstekelijke laisser-faire 
vormt de grote troef van deze regio. In Puglia ben je 
ver van de gewone wereld. Op het rustige platteland 
waan je je in het Italië uit de films van de jaren vijftig, 

compleet met kerkjes, pleintjes en velden vol  
olijfbomen en wijngaarden. De stranden aan de 

 westkust behoren tot de mooiste van Italië.

2 X LEUK LOGEREN
In Bari logeerden we in het mooie Palazzo Caló, een 

centraal gelegen hotel dat huist in een voormalig 
paleisje waarvan de stenen muren zijn behouden.  
De climax: het dakterras waarop je geniet van de 

 zonsondergang en een magistraal uitzicht, met een 
drankje uit de gratis bar binnen handbereik.  

(vanaf 100 euro, www.palazzocalo.it) 
Op het platteland verbleven we in Tenuta Deserto in 
San Vito dei Normanni, centraal gelegen tussen alle 
bezienswaardigheden. De masseria (landgoed) heeft 

een zwembad en is omringd door 70 hectare olijf-
gaarden en landbouwgrond. Logeren doe je in een 
eigen huisje, terwijl je intussen volop proeft van de 

geneugtes van het eenvoudige landleven. 
(vanaf 600 euro/week, www.tenutadeserto.it)

3 X LEKKER ETEN
Martinucci Laboratory in Bari: een instituut, want dit 

ijssalon serveert de beste ijsjes, maar ook gebakjes 
van de stad. Al het ijs wordt handgedraaid voor je 
ogen, net als de sorbets. (Piazza Mercantile 80) 

La Uascèzze in Bari: dit authentieke restaurant met 
een terras onder de gewelven serveert de beste 
gerechten uit de traditionele ‘arme’ volkskeuken, 

zoals worst met bonenpuree, aardappelen met rijst 
en mosselen, gevulde inktvis en de onvolprezen  

burrata, een soort romige mozzarella. Simpel, maar 
superlekker. (www.lauascezze.com) 

Taverna della Gelosia in Ostuni: zoek een plaatsje op 
het terras onder de bomen en laat je dan verfijnde 
Italiaanse gerechten met een twist voorschotelen, 

zoals inktvis met een soepje van erwtjes en munt, of 
een heerlijke rauw gegrilde tonijn met tomaten. 

(www.tavernadellagelosia.it)

MATERA: EEN UITSTAPJE WAARD
Op een uur rijden van Puglia ligt het fascinerende 
Matera, de stad in de regio Basilicata die in 2019  
culturele hoofdstad van Europa is. Eeuwenlang 

woonden de mensen er in sassi of uitgehouwen grot-
woningen. De sfeer in deze stad met 155 grotkerken 

is verbazingwekkend authentiek gebleven, en dit 
goed bewaarde Werelderfgoed is dus een echte  

must voor een daguitstap vanuit Puglia.

ERNAARTOE?
Bari ligt op 1.700 km van Brussel. Vliegen kan met 

Ryanair vanuit Charleroi, www.ryanair.com  
Alle info over Puglia vind je op deze website: 

www.viaggiareinpuglia.it/hp/en



1110

INSPIREREND • PUGLIA

Cantare...      ohohoho! 
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Nel blu dipinto di blu
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DE ZEVEN  
DIE JE MOET ZIEN

1  
Bari: zo authentiek als maar kan 

Levendig, cool, studentikoos: als kennismaking met 
het zuiden van Italië kan dit traditionele havenstadje 
tellen. Bari is niet alleen een goeie uitvalsbasis om de 

rest van Puglia te verkennen, maar ook een 
 bestemming waar je makkelijk een dag of twee kan 

verblijven. Geen stad voor de toeristische highlights, 
maar wel om volop te proeven van het echte leven in 
het diepe Zuiden. Tussen de San Sabina-kathedraal en 

de basiliek van San Nicola wandel je door nauwe 
 steegjes waar het wasgoed boven je hoofd hangt te 

drogen, en op elke straathoek biedt een kerk 
 verkoeling tegen de hitte. Om halfelf ’s avonds is de 

promenade bij de zee de verzamelplaats voor families 
met kinderen. Puur straattheater, want er wordt 

levendig gediscussieerd met de nodige handgebaren.

2  
De rotsspringers van  

Polignano a Mare 
In het weekend trekt heel Bari naar het mooiste bad-
plaatsje vol zuiderse flair, en lopen het kleine strand, 

het kristalheldere water en de erboven gelegen steile 
kliffen vol. Vlakbij staat het standbeeld van 

 Domenico Modugno, die hier werd geboren en 
onsterfelijk werd met de wereldhit ‘Volare’. En 

 vliegen, dat doen ze hier allemaal. Boven op het 
observatieplatform zie je pas welke halsbrekende 

toeren de rotsspringers uithalen. Schitterend om te 
zien: stoere ragazzi e ragazze (jongens en meisjes) die 

vanop tientallen meters hoogte een sierlijke duik in 
de verkwikkende baai nemen.

3 
Monopoli: een idyllisch haventje 

De meest pittoreske postkaart in dit idyllische 
havenplaatsje zijn de blauw en rood geverfde 

 vissersbootjes in de Porto Vecchio, de oude haven 
in het midden van de stad. Op de rotsen bij de 

omwalling van de Bastione di Babula liggen hele 
 Italiaanse families te genieten van de zon. Fietsers 
komen met een plastic zakje toegesneld als vissers 
de haven binnenvaren, en gewoon vanop hun schip 

aan de kade de kraakverse vangst verkopen. 
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SLOVENIË

4  
Piazza’s en bladgoud in Lecce 

Deze barokstad pronkt niet alleen met de goed- 
bewaarde ruïnes van een Romeins amfitheater, maar 

ook met kleurrijke barokinterieurs zoals in het 
 Episcopio op de Piazza del Duomo. Imposante 

 hoeveelheden bladgoud vind je ook in de kathedraal.

5  
Ostuni: zien en gezien worden 

De ‘Città Bianca’, de stad met de witte huisjes op de 
heuvel, is verbazingwekkend trendy. ’s Avonds om 
acht uur lopen de straatjes rond de Via Cattedrale 

gezellig vol en is het koppenlopen langs loungebars, 
restaurants, boetiekjes en streetfood shops. Niet te 
verwonderen is de geliefkoosde bezigheid in Puglia: 
‘fare la passeggiata’. Lekker kuieren, om te zien en 

gezien te worden.

6  
Trulli kijken in Alberobello 

Trulli zijn witte huisjes met kegelvormig dak, die date-
ren uit de 15de eeuw en volledig opgetrokken zijn uit 

cement. Dat gebeurde om ze snel weer te kunnen 
afbreken als de belastingambtenaar uit Napels kwam 

om forse woonbelastingen te innen. In het dorpje 
Alberobello zijn er nog meer dan duizend bewaard, 
die allemaal op de Unesco Werelderfgoedlijst staan. 
Je loopt er rond in een soort Hobbittown, en kunt er 
een kijkje nemen in de huisjes die nu souvenirshops 

zijn geworden. In de trulli aan de Rione Monti loop je 
over de koppen, aan de overkant in de Rione Aia  

Piccola is het rustiger en vind je veel nog  
bewoonde huisjes.

7  
Punta Prosciutto: het mooiste strand 
Op een uur van Lecce, aan de westelijke kant van de 
hak van de laars, ligt een van de mooiste stranden 

van Zuid-Italië. Punta Prosciutto aan de Ionische Zee 
biedt je een uitgestrekt fijn zandstrand. Bijna 

 exotisch, en met appelblauwzeegroen water waar je 
honderden meters in kunt wandelen voor je kopje 
onder gaat. In het Lido Teranga Bay vind je tegen 

betaling ligbedden en parasols.


