REIZEN

De hagelwitte hak van de laars
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Bont, vrolijk en luidruchtig, zo verloopt het alledaagse leven in het Italiaanse Puglia.
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De regio Puglia verbaast de bezoeker die er voor het eerst komt. Het is de magische streek van de hagelwitte trulli. Je ontdekt er de minder monumentale en
minder weelderige kant van Italië. En toch houden de Apuliërs van hun land en zijn
ze trots op de lokale tradities.
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Puglia is allang geen arme regio meer waar ooit je bezittingen vogelvrij werden verklaard
en waar je een grote kans liep
om op klaarlichte dag te worden beroofd. Twintig jaar geleden was Puglia nog een ongerepte streek, een vertrekpunt
voor de globetrotters en interrailers die vanuit Bari en Brindisi de boot naar Griekenland
namen. Ze hadden er geen idee
van dat ze de mooiste stad van
het zuiden, de barokstad Lecce, links lieten liggen.
Overweldigende schoonheid
Al in de Oudheid en nog voor
de komst van de Grieken was
Puglia een vruchtbare en welvarende streek. De collectie
keramiek en sieraden in het
Archeologisch Museum van
Taranto spreekt boekdelen.
Er zijn talrijke manieren om
de Apulische cultuur te leren
kennen en erachter te komen
in welke mate de geschiedenis de streek en zijn bewoners
heeft gevormd. Geniet van de
overweldigende
schoonheid
van de Piazza del Duomo in
Lecce. Of ontdek het pittoreske
historische centrum van de
binnenlandse stadjes Cisternino, Conversano en Ruvo. De
huizen vormen er een puzzel in
een kluwen van steegjes. Ook
de havensteden Otranto en
Monopoli zijn een lust voor het
oog. Hier is de Adriatische kust
op zijn mooist.
Raadselachtige huisjes
In de regio versmelten de gebouwen met het landschap en
met de trulli, raadselachtige
stenen huisjes met een kegelvormig dak. Het verhaal doet

de ronde dat in de zestiende
eeuw een graaf in Alberobello
zijn onderdanen dwong om
eenvoudige huizen te bouwen
die weer makkelijk af te breken
waren. De graaf was immers
niet bereid de grondbelasting
te betalen die door de koning
van Napels werd geheven. Zo
ontstond het idee om de kalkstenen die her en der op de
landbouwgrond verspreid lagen te verzamelen, en er zonder cement een huis van te
bouwen. Vaak zijn de daken van
de trulli voorzien van vreemde
uiteinden in de vorm van een
bol, driehoek, cirkel of ster. Ze
verwijzen naar oude religies en
heidense culturen.
Francis Ford Coppola
In de Valle d’Itria – de driehoek
Bari, Taranto en Brindisi – kun
je ver weg van het stadsgewoel voor verrassend weinig
geld terecht in een hotel of bed
& breakfast. Wie op zoek is
naar een authentiek Italiaans
verblijf voelt zich de koning
te rijk in een ‘masseria’, een
tot charmehotel omgetoverde
eeuwenoude boerenhoeve. In
Trani, Vieste of Gallipoli moet
je beslist een appartement met
uitzicht op zee huren.
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Het is ook zalig om in Lecce,
Locorotondo of Martina Franca
in een stijlvol oud herenhuis te
logeren. Beroemdheden zoals
Francis Ford Coppola, Gérard
Depardieu, Mickey Rourke,
Helen Mirren en Michail Gorbatsjov hebben hun hart verloren aan Puglia en zijn de trotse
bezitters van een landgoed in
dit nieuwe Toscane.
Mooiste stranden van het land
Volgens de Italianen behoren
de stranden van Puglia tot
de mooiste van het land. Dat
merk je duidelijk in augustus,
wanneer zij massaal vakantie
nemen. Toch liggen zonnekloppers er niet rijendik naast
elkaar zoals aan de Costa del
Sol of aan de Rivièra. Daarvoor is de uitgestrekte kustlijn te lang en te afwisselend.
Van woeste rotskusten bezaaid
met grotten tot inhammen met
duinen, parelwit zand en een
azuurblauwe, heldere zee.
Hotpots zijn het noordelijk gelegen schiereiland Gargano,
centraal Puglia tussen Bari
en Brindisi, en de badplaatsen
Santa Maria di Leuca en Otranto in het uiterste zuiden.
Erik Cajot
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Museo Rodolfo Valentino
In Castellaneta mogen filmliefhebbers niet voorbij gaan aan
het geboortehuis annex museum van Rodolfo Pietro Guglielmi, alias Rudolph Valentino.
Deze filmlegende maakte zich
in de jaren twintig onsterfelijk
bij het vrouwelijke publiek in
rolprenten zoals The Sheik,
The Eagle en Blood & Sand –
www.fondazionevalentino.it
Grotta Bianca
Op een diepte van 70 meter,
vlakbij Bari, bevindt zich een

TRENDY SLAPEN

B&B met privéstrandje
Resort Bufi in Molfetta is
een stijlvolle en luxueuze
B&B aan de Adriatische Zee.
Vijf suites, een privéstrandje
met zonnebedden en een
wellness center met stoombaden en verschillende
soorten massages – www.
resortbufi.com
Masseria met trulli
Authentieke masseria met

gigantisch grottenstelsel met
prachtige stalagmieten en
stalactieten, die er door de natuurlijke verlichting in de grot
betoverend uitzien. De mooiste
grot is la Grotta Bianca. Het
albast oogt hier zo helder dat
wordt beweerd dat dit de mooiste grot ter wereld is – www.
grottedicastellana.it

of bekijk Puglia in het klein.
In Zoosafari Fasanolandia
kan het allemaal! Wie even de
rust wil opzoeken, kan heerlijk
wandelen in de feeërieke botanische tuin – www.zoosafari.it

Zoosafari Fasanolandia
Doorkruis het grootste safaripark van Italië, beleef spectaculaire shows, maak een rit in
de achtbaan van het pretpark

trulli uit de 16de eeuw in het
hart van de Valle d’Itra, op
een heuvel die uitkijkt over
een immense groene vlakte.
Op 6 kilometer van het sfeervolle witte stadje Ostuni –
w w w.masseriacer varolo.it
Dineren in een grot
Op de kliffen van Polignano
ligt het buitengewone viersterrenhotel Grotta Palazzese. Je dineert in het unieke

grotrestaurant van het hotel,
terwijl de golven tegen de
rotsen breken. Kamers met
romantisch uitzicht op zee –
www.grottapalazzese.it

