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Welkom in Puglia

Verken

Zorgeloos genieten, dat is waar het op vakantie om draait. En dan is het goed
te weten dat hier in Puglia een ervaren team voor je klaarstaat. Vragen, wensen,
problemen? Deze contactmomenten en formulieren zorgen ervoor dat je vakantie vlotjes verloopt. Onze hosts en hostessen staan te popelen om je mooiste
tijd van het jaar te helpen inkleuren!
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Welkomstmeeting

Ontmoet je host(ess) en je medereizigers! Tijdens de welkomstmeeting
krijg je interessante weetjes te horen en stellen we je leuke uitstappen
voor. Waar en wanneer? Kijk snel in je welkomstenveloppe!

Hotelbezoeken

Tijdens je verblijf vragen, wensen of problemen? Je host(ess) komt regelmatig langs in het hotel om erop toe te zien dat je vakantie pico bello
verloopt.
Wanneer? Bezoekuren vind je zowel in het infoboek als op het infobord
van je hotel. Ga op de dag vóór je vertrek zeker nog eens op die informatiewand kijken: je leest er alles wat je moet weten over je terugvlucht.

Beoordelingsformulier

Misschien heb jij ook suggesties voor ons. Al je bemerkingen kan je kwijt
op het beoordelingsformulier, zodat we in de toekomst nog beter op je
wensen kunnen inspelen.
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Contact
Naast de hotelbezoeken kan je ons ook bereiken
op het kantoor van onze lokale agent:
Saistours
Via Tenente Agrusti, 5
Alberobello
Tel.: +39 80 432 44 39
Fax: +39 80 432 74 27

Tegemoetkomingsformulier

Noodnummer Jetair België: 0032 59 56 56 66

Kennisname
van klacht
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Mocht je verblijf niet aan je verwachtingen voldoen, breng dan zowel de receptie als je host(ess)
op de hoogte. Het tegemoetkomingsformulier
wordt ingevuld en we zullen er alles aan doen om
je een gepaste oplossing te bieden.

Kan een klacht niet ter plaatse worden opgelost, vraag dan het formulier ‘kennisname van
klacht’ op bij je host(ess). Het is onze job om
je vakantie zorgeloos te laten verlopen!
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Een vleugje geschiedenis

Hohenstaufen

8e eeuw v. C.

1861
Tijdens de eenmaking
van Italië sluit ook Puglia
zich aan bij het land.

12e eeuw

476
De Grieken komen vanuit
Sparta naar het huidige Puglia
en stichten er de stad Taranto.

Na de val van het Romeinse Rijk raakt
Puglia in verval, door invallen van
verschillende volkeren zoals de Lombarden, de Arabieren en de Byzantijnen.

De Romeinen verdrijven
de Grieken uit Zuid-Italië.
Puglia ontwikkelt zich en
produceert graan, wijn en
olijfolie voor de rest van
het Romeinse Rijk.

De Noormannen veroveren
de streek en een periode van
welvaart breekt aan.

11e eeuw

Puglia is een favoriete verblijfplaats
van het Huis van Hohenstaufen en in
het bijzonder van Frederik II. Onder
Frederik II beleeft Puglia zowel op
economisch als op artistiek vlak een
grote bloeiperiode. Tal van artiesten en
geleerden komen naar zijn hof in het
‘Castel del Monte’.

Puglia wordt opnieuw aangevallen, door de Angevijnen, de
Aragonezen en de Spanjaarden. Dit is een slechte tijd
voor Puglia, gekenmerkt door
ziekte en armoede.

272 v. C.
13e-16e eeuw
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2014

Dankzij de landbouw is Puglia een
van de meest welvarende regio’s
van Zuid-Italië, hoewel het in
vergelijking met het rijkere noorden van het land nog steeds een
economische achterstand heeft.
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Snelle huisjes
Puglia, het land van de trulli! De kegelvormige huisjes zijn ontstaan in de 16e
eeuw en komen enkel voor in Alberobello
en omstreken. In deze kale, rotsachtige
streek stapelde men stenen op elkaar
tot men een dak had, zonder dat daar
ook maar één stuk hout of cement aan te
pas kwam. De muren werden witgekalkt:
dat zag er niet alleen mooi uit, de witte
kleur hield ook de hitte buiten en het
laagje kalk maakte komaf met ongedierte.
Het dak werd meestal niet witgekalkt,
maar vaak werden er wel symbolen op
geschilderd.

Maar hoe komt het nu dat je alleen hier
trulli vindt? Een koninklijke verordening verzocht alle landheren om voor
elk bouwproject een vergunning aan te
vragen, om zo de belastinginkomsten op
te trekken. Landheer Gian Girolamo zag
door deze belasting zijn winst dalen. De
bewoners van zijn nederzetting moesten daarom, in ruil voor een belastingverlaging, huizen met een cementloos
gewelf bouwen. Zo konden ze hun
huizen snel afbreken van zodra er een
inspecteur van de koning in zicht kwam.
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Zonnige groeten uit…
Alberobello
Alberobello, ongetwijfeld een van de meest
pittoreske plaatsjes van Italië! Het centrum is
gebouwd op twee heuvels. Op de oostelijke
heuvel ligt de nieuwe stad, op de westelijke
heuvel ligt het historische stadscentrum met
zijn trulli: werelderfgoed van de Unesco, en
nog altijd intact. Ook vandaag nog zijn deze
huisjes bewoond. De wijken ‘Rione Monti’
en ‘Aia Piccola’ bestaan vrijwel uitsluitend
uit trulli. Je vindt er o.a. de Siamese ‘trulli’,
de trullokerk ‘Santo Antonio’ en de ‘Trullo
Sovrano’, de enige trullo die uit twee verdiepingen bestaat.

Matera
Matera is een van de oudste steden ter
wereld en maakt sinds 1996 terecht deel
uit van het Unesco werelderfgoed. De wijk
‘Sassi’ bestaat volledig uit huizen die al in
de prehistorie werden uitgehouwen in de
rotsen. Tot midden 20e eeuw werden ze
zelfs nog bewoond! Tegenwoordig is dit een
unieke locatie voor bars en eethuisjes.

Otranto
Een fantastische ligging aan de Adriatische
zee, een prachtige haven en dito baai: Otranto is ongetwijfeld een van de meest pittoreske steden van de Italiaanse hak. Binnen de
omwalling leidt een wirwar van steegjes naar
het 15e-eeuwse kasteel Aragonese en naar
de kathedraal uit 1165, waar je de uitzonderlijke mozaïekvloer, de verrassende zijkapel en
de immense crypte kan bewonderen.
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Castro Marina
Castro Marina is ideaal gelegen om de wonderen
van de streek te ontdekken: paradijselijke zandstranden, wilde kustlijnen, witgekalkte dorpen,
oude olijfgaarden, barokke en middeleeuwse
architectuur,… Dompel je onder in de vakantiesfeer en geniet met volle teugen!

Torre Canne di Fasano - Selva di Fasano - Savelletri di Fasano
Fasano is een agrarisch centrum tussen het
bos Selva di Fasano en de Adriatische kust. De
belangrijkste bezienswaardigheden van Fasano
zijn de kathedraal en de wit-rode masseria ‘Torre
Spaccata’. De nabijgelegen badplaats Torre Canne
trekt tijdens de zomermaanden heel wat toeristen
aan. In het voor- en naseizoen is dit een rustig
vissersdorpje met een fijnzandstrand, in het
hoogseizoen leeft het plaatsje helemaal op! Ook
Savelletri ligt aan de kust. Aan het kleine, karaktervolle vissershaventje vind je heel wat vishandels
en restaurants. Enkele kilometers verderop waan
je je in Afrika: in het safaripark ‘Zoosafari’ rijd je
zelf russen de wilde dieren.
Torre Canne di Fasano

Polignano a Mare
Polignano a Mare prijkt op een steil hellend rotsachtig plateau dat door een kloof in tweeën wordt
gedeeld. Het historische centrum is nog steeds in
goede staat. Een doolhof van steegjes leidt langs
kleine huisjes en over witgekalkte binnenplaatsen
naar de terrassen aan zee, waar je een adembenemend panorama hebt over de Adriatische Zee
en de prachtige zeegrotten. En dan zijn er nog
de ijscafés, die je verwennen met artisanaal ijs en
‘caffè speciale’: een kleine koffie met amandelsmaak, met een citroenschil op de bodem, een
scheutje amaretto en slagroom.
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Gallipoli

Ugento

Gallipoli is van Griekse oorsprong, en met
haar witgepleisterde huizen met platte
daken heeft de stad nog steeds een Griekse
uitstraling. Dit oude vissersplaatsje heeft
een schitterende ligging aan de Ionische Zee.
Gallipoli bestaat uit twee delen: het oude
middeleeuwse stadsgedeelte en de nieuwe
binnenstad met moderne gebouwen, toeristische centra en Italiaanse winkels. Het middeleeuwse centrum met zijn smalle straatjes,
witte huizen en barokkerken ligt op een schiereilandje dat enkel door een stenen brug
met het nieuwe deel verbonden is. In de 14e eeuw werd een grote muur rondom de
stad en het eiland gebouwd om weerstand te bieden tegen vijandelijke aanvallen. De
stranden in de omgeving behoren tot de mooiste van Italië, op weinig andere plaatsen
is het water zo helder als hier!

Ugento ligt landinwaarts op zo’n 25 km van
het vissersstadje Gallipoli en het schilderachtige Santa Maria di Leuca.

Marina di Ostuni
Marina di Ostuni, de badplaats van ‘de
witte stad’ Ostuni, is een aaneenschakeling
van witte stranden, azuurblauwe baaien
en verfrissend groen. Hier bevindt zich het
natuurgebied ‘Parco delle dune costiere’.

San Gregorio
De kleine baai San Gregorio is een ideale
plaats om je vakantie in het hartje van de
Italiaanse hak door te brengen. Het ligt
vlakbij Santa Maria di Leuca, het meest
zuidelijke punt van Italië.

Mesagne
Het stadje Mesagne heeft een klein centrum
met winkels. In het ‘Castello’, een kasteel uit
de 11e eeuw, bevindt zich het archeologisch
museum.

10

Torre San Giovanni
Het kleine dorpje Torre San Giovanni ligt in
het uiterste zuiden van Puglia. Het is ideaal
om de belangrijkste steden in de regio zoals
Lecce, Gallipoli en Otranto te bezoeken.
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Meer moois in de omgeving
Bari
Bari is de hoofdstad van Puglia en is
doordrongen van kunst en geschiedenis,
een moderne ondernemersgeest en een
diepgewortelde cultuur. De stad behoorde
ooit tot de Griekse wereld en het MiddenOosten en beleefde gouden tijden tijdens de
middeleeuwen. In die periode ontstonden
de kathedralen en de San Nicola-basiliek
met de relikwieën van Sint-Nicolaas, onze
Sinterklaas! Het zijn prachtige gebouwen in
romaanse stijl. Vanop de indrukwekkende
stadsmuren heb je een mooi zicht op de zee en de oude haven.

Ostuni
Ostuni, trots op zijn heuvel, is al van ver te
zien. Het stadje dankt zijn bijnaam ‘la città
bianca’ - ‘de witte stad’ - aan de witgekalkte
gevels en is een van de mooiste, meest typische steden van Zuid-Italië. Het verkeersvrije
historische centrum is bijzonder mooi, met
een wirwar aan witte steegjes en huizen.
Op het hoogste punt van de stad staat de
kathedraal met zijn kleurige koepel. Vanaf dit
punt heb je een prachtig zicht over de omgeving en de helderblauwe Adriatische Zee.
De stad wordt omgeven door olijfboomplantages waartussen zich karakteristieke trulli
bevinden.

Castel del Monte
Castel del Monte, een van de belangrijkste
monumenten van Puglia. Geen wonder
dat dit indrukwekkende kasteel op de
lijst van cultureel werelderfgoed van de
Unesco staat. Het spectaculaire, achthoekige bouwwerk van keizer Frederik II van
Hohenstaufen wordt ook wel ‘de kroon van
Puglia’ genoemd. Het troont bovenop een
heuvel en herinnert aan de bloeiperiode die
Puglia onder haar grote keizer kende. De
constructie van de stenen burcht steunt op
mathematische wetten die door de beste
wetenschappers aan het hof van Frederik II
ontwikkeld werden.
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De grotten van Castellana

Lecce

Het grottenstelsel van Castellana is het
bekendste speleologische verschijnsel van
heel Italië en een van de belangrijkste
toeristische trekpleisters van Puglia. Door
hun kalkstenen formaties zijn deze grotten
uniek in de wereld! Ze kunnen het hele jaar
door bezichtigd worden, een begeleid bezoek
duurt ongeveer 2 uur. Het traject is heen
en terug ongeveer 3 km lang. Op het einde
van de ondergrondse wandeling, waar je de
geheimzinnige vormen van de druipstenen
kan bewonderen, kom je aan in de witte grot:
een buitengewoon prachtexemplaar.

Lecce heeft haar roem te danken aan de
zachte, goudgele kalksteen, de ‘pietra leccese’, die in de streek gewonnen wordt. Door
deze bijzondere steensoort ontstond hier
een unieke barokstijl. Naast Rome en Firenze
is er in Italië geen enkele andere stad die
zoveel barokke gebouwen telt! De kerken en
het paleis van de stad zijn rijk versierd met
speelse steendecoraties die pure levensvreugde, uitbundigheid en stijlvolle elegantie
uitstralen. Op z’n Italiaans dus. De Santa
Croce-kerk, de dom en het Romeinse amfitheater zijn maar enkele voorbeelden van
deze kunst. Maar er is meer. Geniet van een
kopje koffie en een stuk amandelgebak op
het gezellige Piazza Sant’Oronzo, verken de leuke winkels van de stad en laat je betoveren
door de elegante atmosfeer die Lecce in de avonduren uitademt. Duik ook eens een oude
werkplaats in, waar je ziet hoe echte kunstwerken van papier-maché hier nog altijd volgens
de eeuwenoude methode gemaakt worden.

Locorotondo
Op de top van een heuvel, die een prachtig
uitzicht over de vallei van Itria biedt, troont
de stad Locorotondo. Tijdens een wandeling
door de cirkelvormige oude stadskern met
z’n doolhof van nauwe steegjes, zorgvuldig
gewitte huisjes en bonte bloemenpracht
proef je de betoverende sfeer. Haal je fototoestel maar boven!
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Duurzaam toerisme
Vakanties met respect
voor mens, dier en natuur
Voor blijvend vakantieplezier is het belangrijk dat de kwaliteit en het bijzondere karakter van je
vakantiebestemming ook in de toekomst behouden blijven. Jij bent hierin onmisbaar. We helpen je
graag op weg met onderstaande adviezen, zodat je kan blijven genieten van de mooiste vakanties.

Bescherm onze kinderen
Hoewel school ‘de beste werkplaats’ is, werken
wereldwijd miljoenen kinderen jonger dan 14 jaar
lange dagen. Ook op jouw vakantiebestemming
kan je werkende kinderen tegenkomen. Door van
kinderen te kopen, hou je kinderarbeid in stand en
kunnen zij niet naar school. Bovendien concurreren
kinderen met volwassenen op de arbeidsmarkt.
Wij vragen je dan ook om altijd bij een volwassen
handelaar te kopen. Hoe verleidelijk ook, geef niets
aan bedelende kinderen. Zij worden vaak door onbetrouwbare volwassenen gebruikt.
Op sommige bestemmingen bieden minderjarigen
seksuele diensten aan. Over de hele wereld zijn er
kinderen en jongeren (tot achttien jaar) die slacht
offer zijn van seksuele uitbuiting. We raden aan om
restaurants, bars, discotheken en massagesalons
waar kinderen en jongeren seksuele diensten aan
bieden te mijden.
Doe een dier een plezier
Wereldwijd worden dieren mishandeld en uitgebuit
voor het vermaak van toeristen. De dieren zijn vaak
illegaal verkregen, gedrogeerd en mishandeld.
Wij raden je aan bij contact en activiteiten met dieren
goed op het welzijn van de dieren en op je eigen
veiligheid te letten.
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Meer tips
• Ontdek de couleur locale
Niets is leuker dan jezelf onder te dompelen
in de couleur locale. Door je bezoek aan lokale
winkeltjes en restaurants geef je een extra
impuls aan de lokale economie. De r estaurants
kopen hun ingrediënten vaak in bij lokale
boeren en op lokale markten. Hierdoor geniet
je niet alleen van de lekkerste lokale gerechten,
maar ook van verse producten.

Santa Maria di Leuca ligt op het meest zuidelijke punt
van Puglia, waar de Ionische en de Adriatische Zee
elkaar ontmoeten. Haar naam is afkomstig van het
Griekse ‘leucos’ dat ‘wit’ betekent. Niet te verwonderen
dus dat de kalkstenen muren rondom de stad volledig wit zijn! Santa Maria di Leuca heeft zijn Griekse
oorsprong weten te bewaren, zowel op architecturaal
als op taalkundig vlak. Het dialect is hier nog steeds
sterk gebaseerd op het Grieks. Op de kaap van Santa
Maria di Leuca vind je de monumentale kerk van Santa
Maria di Finibus Terrae, de ‘Heilige Maria van het einde
van de wereld’, die in de verte uitkijkt op de imposante
vuurtoren. Het altaar in deze kerk werd vervaardigd
uit stenen afkomstig van de tempel van Minerva, die
hier eeuwen geleden door de Grieken werd gebouwd.
Vanaf dit uitkijkpunt geniet je bovendien van prachtige
uitzichten, die bij mooi weer tot Albanië reiken. Een
boottocht brengt je langs de magnifieke rotskust met
zijn talrijke grotten, waarvan er veel bewoond werden in de prehistorie.

• Kies voor verantwoord vermaak
Mooie plekjes en interessante mensen leer je
vaak kennen in alle rust. Fietsen, wandelen,
kanoën en snorkelen zijn sportieve activiteiten
waaraan je veel ontspanning en plezier beleeft.

Castel del Monte

•

Polignano a Mare

Castellana

Fasano
•
Alberobello • Ostuni• • Marina di Ostuni
•
Locorotondo
✈
A14

• Bezoek een natuurpark of werelderfgoed
Een natuurpark heeft zijn bestaan vooral te
danken aan de inkomsten van bezoekers.
Hierdoor hoeft het gebied niet worden opengesteld voor land- of bosbouw. Door je bezoek
aan een nationaal park of werelderfgoed, draag
je bij aan het behoud hiervan.

Matera•

•

•

Mesagne
Lecce

•

• Wijs met water, energie en afval
Water en energie kunnen schaars zijn
op je vakantiebestemming. Gebruik de
airconditioning en het licht alleen wanneer
nodig en laat de kraan niet onnodig lopen.
Als je je bed- en badlinnen nog een dag kunt
gebruiken, geef dit dan aan bij de receptie of
schoonmaakster. Afval hoort in de afvalbak,
het liefst gescheiden.

Bari•

•

PUGLIA
A3

Koop geen foute souvenirs
Elk jaar moeten duizenden vakantiegangers bij
terugkeer in België foute souvenirs bij de douane
inleveren. Op de invoer staat bovendien een fikse
geldboete, of zelfs gevangenisstraf. Foute souvenirs
zijn gemaakt van bedreigde planten en dieren en
brengen schade toe aan de natuur. Ook kunst en
antiek kan je beter niet kopen wanneer er geen uitvoervergunning beschikbaar is. Bij twijfel, niet kopen.

Santa Maria di Leuca

Otranto

•
•

Castro Marina

Gallipoli •
Torre San Giovanni Ugento
••
San Gregorio
•
Santa Maria di Leuca
•
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Een woordje Italiaans…
Begroeten
Goedendag/Goedemorgen
Goedenavond			
Tot ziens			
Meneer			
Mevrouw			
Spreekt u Engels/Frans?
Ik spreek geen Italiaans

Buongiorno
Buona sera
Arrivederci / Ciao
Signor(e)
Signora
Parla inglese/francese?
Non parlo italiano

Eten & drinken
Water			
Mineraalwater 			
Spuitwater			
Bier 			
Koffie			
Thee			
Wijn			
Vlees			
Vis			
Suiker			
Melk			
Zonder ijsblokjes		
De rekening aub		
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Acqua
Acqua minerale
Acqua frizzante
Birra
Caffè
Tè
Vino
Carne
Pesce
Zucchero
Latte
Senza cubetti di ghiaccio
Vorrei il conto

Wanneer?

Tellen

Vraag en antwoord

Maandag		Lunedì
Dinsdag		Martedì
Woensdag		Mercoledì
Donderdag		Giovedì
Vrijdag		Venerdì
Zaterdag		Sabato
Zondag		Domenica

Nul		Zero
Eén		Uno
Twee		Due
Drie		Tre
Vier		Quattro
Vijf		Cinque
Zes		Sei
Zeven		Sette
Acht		Otto
Negen		Nove
Tien		Dieci
Twintig		Venti
Dertig		Trenta
Veertig		Quaranta
Vijftig		Cinquanta
Zestig		Sessanta
Zeventig		Settanta
Tachtig		Ottanta
Negentig		Novanta
Honderd		Cento
Duizend		Mille

Hoeveel kost het?		
Waar is …?			
Wanneer?			
Ja			
Nee			
Alstublieft (bij vragen)
Alstublieft (bij geven)
Dank u wel			
Goed / slecht			
Open / gesloten			

Vandaag		Oggi
Morgen 		
Domani
Gisteren		Ieri

Waar?
Links		Sinistra
Rechts		Destra
Toilet		Bagno
Markt		Mercato
Bankautomaat		 Bancomat
Dokter		Medico
Apotheek		Farmacia

Quanto costa?
Dove è …?
Quando?
Sì
No
Per favore
Prego
Grazie
Bene / Male
Aperto / Chiuso
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Trek erop uit!
Ontdek onze brede waaier aan uitstappen die, grensverleggend of cultuurprikkelend als ze zijn, wel eens de geknipte hoogtepunten van je reis kunnen
worden. Want reizen is: cultuur happen, natuur spotten, kicks opdoen, de lokale
bevolking ontmoeten, proeven van streekproducten en uiteraard de sfeer van
vakantie opsnuiven.
Meer info en reservaties bij je host(ess)!

Unesco - Matera en Alberobello
Twee uitzonderlijke plaatsen staan vandaag op het programma. Uitzonderlijk, om de manier
waarop men hier vroeger woonde. Beiden Unesco werelderfgoed, beiden betoverend.

Het carnaval van Putignano
‘Il Carnevale di Putignano’, met z’n parade van wagens met papier-maché, is een van de oudste
carnavals ter wereld. Toch hebben alle praalwagens een hedendaagse sociale of politieke boodschap. Allesbehalve een middeleeuwse processie dus!
Op 26 december 1394 brachten de ridders van Malta het stoffelijk overschot van Santo Stefano
Martire van het kasteel van Monopoli over naar Putignano, om het te beschermen tegen aanvallen van de Saracenen. De legende gaat dat toen ze langs de velden passeerden, de boeren
begonnen te dansen, grapjes te maken en rijmen in hun dialect te vertellen. Zo ontstond het
carnaval van Putignano dat elk jaar opnieuw begint in december met de ‘Propaggini’, een feest
waarbij acteurs een rijm in het lokale dialect vertellen over de belangrijkste gebeurtenissen van
het jaar en de bekendste mensen van de stad.
Het carnaval eindigt op Vastenavond. Op die dag viert men de dood van carnaval – voorgesteld
als een varken in papier-maché – en zijn begrafenis. Het symbool van het carnaval van Putignano is het personage Farinella. Hij draagt een kleurrijk kostuum en een hoed met twee pieken
met belletjes. Vroeger was zijn kostuum rood en blauw, de typische kleuren van de stad. De
hoed had toen drie pieken, die de heuvels waarop de stad gebouwd was symboliseerden.
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Matera wordt niet voor niets ‘de oudste
stad van Italië’ genoemd. Al in de prehistorie
was deze plek bewoond, toen men grotwoningen begon uit te hakken in de bergen.
Later groeide deze verzameling grotwoningen uit tot een heuse stad die ‘Sassi’
wordt genoemd, Italiaans voor ‘stenen’. Ook
kleine kerkjes in de grotten, soms maar
enkele vierkante meters groot, geven je hun
geheimen prijs. Maar Matera is meer dan
dat. Laat je verrassen door de prachtige
panorama’s in een middeleeuwse sfeer.
Op naar de volgende fascinerende woonst.
In Alberobello ontdek je de sprookjesachtige, 15e-eeuwse trulli: witte, kegelvormige
huisjes met een stenen puntdak die ook nu
nog bewoond worden. Ga op zoek naar de
siamese trulli, de trullokerk… Een dag vol
geschiedenis die jong en oud zal boeien!

Matera

Alberobello

21

Lecce

Bari en Castel del Monte

Een stad met klinkende bijnamen als het Firenze van het zuiden, het Athene van Apulië… Die moet je gezien hebben! Met haar uniek autoluw historisch centrum, interessante
bezienswaardigheden op wandelafstand en leuke winkeltjes en cafeetjes, is Lecce zeker de
moeite waard.

Bari, de hoofdstad van Puglia! Een magnifieke, levendige havenstad doordrongen van kunst
en geschiedenis met prachtige gebouwen in Romaanse stijl.

Eén ding valt onmiddellijk op in het stadsbeeld: de barokstijl, met beelden van dieren
en monsterlijke figuren, op de gevels van
monumenten als de Santa Croce-kerk en
het Celestijns klooster. Het Piazza Duomo
is omlijnd met indrukwekkende gebouwen
en ook het Romeinse amfitheater uit de 2e
eeuw is een must-see.

De Corso Vittorio Emanuele snijdt de stad in twee: aan de ene kant het historische centrum met kerken, pleintjes en twee havens, aan de andere kant het moderne gedeelte, dat
opvalt door zijn kaarsrecht stratenpatroon. Kinderen vinden hier een oude vriend terug: de
beschermheilige van Bari is niemand minder dan Sinterklaas. Eerst lag hij begraven in het
Turkse Myra, tot in 1087 Italiaanse zeelieden zijn lichaam roofden. Sindsdien bevindt zijn
graf zich in een crypte onder de Sint-Nicolaasbasiliek, hier in Bari. De basiliek is dan ook
een belangrijk bedevaartsoord en elk jaar in mei worden er de Sint Nicolaasfeesten gehouden. Voor fashionista’s klinken namen als Gucci, Dolce & Gabbana en Valentino dan weer
als muziek in de oren. Langs de mooie boulevard met leuke bars en winkeltjes is het zalig
slenteren, terwijl je geniet van de zuiderse zon, met zicht op zee.

Na een bezoek aan al dit fraais is het tijd
om nog even te flaneren door de charmante
straatjes en op zoek te gaan naar leuke
souvenirtjes.

Castel del Monte is geen gewoon kasteel. Wit en achthoekig, zonder slotgracht of ophaalbrug. Waarvoor het gebruikt werd? Dat is nog steeds een mysterie… Dit spectaculaire kasteel van Frederik II Van Hohenstaufen schittert als ‘de kroon van Puglia’ bovenop een heuvel.
Aan jou om zijn geheimen te ontdekken!

Gallipoli
Gallipoli betekent letterlijk ‘mooie stad’. Veelbelovend, niet?
Oorspronkelijk was Gallipoli een Griekse
havenstad, en die Griekse invloed is hier nog
steeds aanwezig. De witgekalkte huisjes met
platte daken en de charmante vissershaven
zorgen meteen voor de sfeer. Het prachtige
historische centrum ligt op een schiereiland
dat je bereikt via een smalle landstrook.
Het indrukwekkende kasteel bood vroeger
bescherming tegen zowel aanvallen vanop
zee als vanop het vasteland.
Terwijl je door een stukje geschiedenis
wandelt, langs kerken, pleintjes en gezellige
straatjes, gunt Gallipoli je een blik op het
kleine eilandje Sant’Andrea. Een niet te missen stadsuitstap!
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Via F. Cavallotti, 27
tél./fax 0804321820
70011 Alberobello (Bari)
www.trullodoro.it
e-mail: info@trullodoro.it

Castel del Monte
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Alberobello, Grotten Castellana en Ostuni
Wie Puglia zegt, zegt trulli. In Alberobello
kan je er niet naast kijken: de witte, kegelvormige huisjes met stenen puntdak vormen
een sprookjesdorp middenin het glooiende
landschap. Geniet met volle teugen van de
panorama’s, en kijk gerust zelf eens binnen.
Wit, witter, witst… Ostuni staat bekend
als ‘La Città Bianca’, ‘de witte stad’. Een
wirwar van witgekalkte steegjes, trappen en
bogen, waarin het heerlijk verdwalen is. Op
het hoogste punt prijkt de kathedraal, hét
monument van de stad, met haar prachtige
façade (bezoek optioneel).
Over de laatste stopplaats van de dag wordt
al eens in de overtreffende trap gesproken.
De belangrijkste trekpleister van Zuid-Italië,
het grootste grottencomplex in Italië,… Op
Ostuni
het einde van een spectaculaire ondergrondse wandeling (niet inbegrepen), waar
je de geheimzinnige vormen van de druipstenen kan bewonderen, kom je aan in de witte
grot. En ook hier komen superlatieven goed van pas: kenners beschouwen dit als de mooiste
grot ter wereld.

Dans de tarantella!
De tarantella is een Italiaanse volksdans waarbij
dansende paren snel ronddraaien. De
oorsprong van de naam van deze dans
is niet helemaal duidelijk: komt hij
van de stad Taranto in Puglia, van
de tarantula, of van allebei? Er
wordt gezegd dat de dans met
zijn snelle en heftige bewegingen is ontstaan in de 16e eeuw
door mensen die gebeten waren
door een tarantula en dachten te
genezen van het gif door het met
deze dans uit te zweten. De tarantella werd hoofdzakelijk door vrouwen
gedanst. Een beet van de tarantula was
voor de vrouwen, die gewoonlijk zeer kort
gehouden werden, vaak een excuus om eens flink uit de bol te gaan.

Drie witte wonderen in een groene regio, allesbehalve kleurloos.
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Van A tot Z
Info van

A tot Z

Let wel: kom je terug van een gebied dat deel uitmaakt van een EU-land maar dat een specifieke
BTW- en accijnsregeling heeft (bijvoorbeeld: de
Canarische eilanden), dan gelden de voorwaarden
die van toepassing zijn op reizigers die uit een niet
EU-lidstaat terugkeren. Raadpleeg je host(ess) voor
de meest recente regelgeving rond douaneformaliteiten.

Drinkwater

Alarmnummers

Enkele telefoonnummers voor noodgevallen :
Alarmnummer:				112
Politie (carabinieri):			113
Brandweer (pompieri):		
115
Ambulance (ambulanza):		
118
Wegenwacht (soccorso stradale):
114

Ambassade
Via dei Monti Parioli 49
00197 Rome
Tel.: 0039 6 360 95 11
Fax: 0039 6 361 01 97
E-mail: rome@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/romenl
Open van maandag tot vrijdag, van 8.30u. tot
12.30u. en 14u. tot 15u.

Apotheek
Een apotheek, ‘farmacia’ in het Italiaans, is te
herkennen aan het groene kruis. Ze zijn open van
maandag tot zaterdagvoormiddag. Op zondag is
enkel de apotheek van wacht open, een lijst daarvan hangt uit aan elke apotheek.

Banken
De banken zijn open van maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30u. tot 13.30u. en van 15u. tot 16u. De uren
kunnen lichtjes verschillen van bank tot bank. In
het weekend en op feestdagen zijn ze gesloten.
Bij sommige banken moet je door een sluis met
metaaldetector, omwille van veiligheidsredenen. Je
kan ook geld afhalen aan de bankautomaten.
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Belgisch Ereconsulaat

Via G. Gentile, 53/c
70126 Bari
Tel.: 0039 80 558 34 77

De Ereconsuls van België hebben zelden de
Belgische nationaliteit en spreken niet altijd onze
landstalen. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op
vrijwillige basis uit. Voor bepaalde vragen zullen zij
je, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade.

Card Stop
Ben je je bankkaart kwijt, bel dan onmiddellijk naar
Card Stop! Deze dienst is 24/24u. bereikbaar op
het nummer 0032 70 344 344.

Douane
Alle in een lidstaat van de EU aangekochte producten (taksen inbegrepen) mogen vrij van invoerrechten het land binnen voor zover het producten
voor persoonlijk gebruik betreft. Het begrip ‘voor
persoonlijk gebruik’ betekent dat de goederen niet
voor commerciële doeleinden mogen dienen. Vooral
wanneer het gaat om goederen waarop accijnsrechten worden geheven, kan je worden verzocht
het nodige bewijs te leveren. Ter informatie werden
(voor wijziging vatbare) maximumhoeveelheden
vastgesteld:
800 sigaretten
400 cigarillo’s
200 sigaren
1 kilogram rooktabak
110 liter bier
90 liter wijn (waarvan max. 60 liter mousserende
wijn)
20 liter aperitiefdrank
10 liter sterke drank

Het leidingwater is drinkbaar. Overal kan je ook
‘acqua minerale’ (mineraalwater) in flessen kopen.
‘Acqua naturale’ is plat water en ‘aqua frizzante’ is
spuitwater.

Feestdagen
Op de officiële feestdagen zijn winkels, banken en
andere voorzieningen gesloten. We zetten ze nog
even op een rijtje:
1 januari		
Nieuwjaarsdag
6 januari		
Driekoningen
Pasen en paasmaandag
25 april		
Bevrijdingsdag
1 mei 		
Dag van de Arbeid
2 juni 		
Dag van de Republiek
15 augustus 		
Maria Hemelvaart (Ferragosta)
1 november 		
Allerheiligen
8 december 		
Maria Onbevlekte ontvangenis
25 december 		
Kerstmis
26 december 		
Santo Stefano

Fooien
Ga je op restaurant, kijk dan even de menukaart
na: in sommige restaurants wordt bedieningsgeld
aangerekend. Soms rekenen restaurants ook een
bedrag voor het bestek (‘coperto’) en het brood
(‘pane’) aan. In bars en restaurants geef je enkel
een fooi (‘mancia’) als je tevreden bent over het
eten en de bediening. Dit is dus niet verplicht! Het

is wel gebruikelijk een fooi te geven aan de kamermeisjes in het hotel.

Kerken

Bezoek je een kerk of klooster, hou je dan aan de
dresscode: geen blote schouders of blote benen,
want dan bestaat de kans dat je niet binnen mag.
Je neemt dus best steeds een sjaal of omslagdoek
mee om rond je schouders te slaan. Meestal mag je
er ook niet fotograferen en filmen.

Medische hulp

In noodgevallen kan je terecht bij de eerste hulp of
‘pronto soccorso’. Een bezoek aan de eerste hulp
moet altijd contant betaald worden. Bij terugkeer
in België kan je de originele rekening indienen bij
je ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij voor de
vergoeding.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is niet altijd zo vlot als bij
ons. Een huurwagen is dan ook aan te raden. Meer
info bij je host(ess)!

Postkantoor
Het postkantoor is open van maandag t.e.m. vrijdag
van 8u. tot 13.30u. en op zaterdag van 8u. tot
12.30u. Met een gewone postzegel duurt het zo’n
10 dagen voor je kaartje in België aankomt. Wil je
dat je post binnen de 2 à 3 dagen thuis bezorgd
wordt, dan kan je kiezen voor de ‘posta prioritaria’.
Postzegels (‘francobolli’) zijn meestal ook verkrijgbaar in de winkel waar je je postkaarten koopt, en
in de tabakswinkels (‘tabacchi’) die herkenbaar zijn
aan de T op het uithangbord.

Safe
Wij raden je aan om gebruik te maken van de safe
in het hotel. Die bevindt zich meestal in de hotelkamer en is al dan niet gratis. Bewaar hierin je geld en
waardevolle documenten. Tenzij je een huurwagen
huurt, laat je je identiteitskaart of paspoort best
steeds in het hotel.
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Siësta

Verkeer

Van 13u. tot 17u. is het ‘siësta-time’! Alle
winkels zijn gesloten en vele steden lijken
compleet verlaten. Dit komt doordat alle zaakvoerders dan genieten van een middagmaal
met de familie of een dutje. De namiddagen
zijn dan ook de rustigste momenten en op
dit tijdstip is de kans groot dat je door lege
straten wandelt. Na 16u. komt alles terug tot
leven en in de zomermaanden zijn vele kleine
winkels, cafés, bars en andere zaken open tot
in de late uurtjes.

Rijden in Italië is geen sinecure. Enige durf
is nodig, maar blijf wel steeds voorzichtig!
De Italianen kennen geen voorrangsregels
en bij een oranje verkeerslicht hebben ze de
gewoonte om door te rijden. Italianen hebben
ook een speciale band met hun toeter, die
om verschillende redenen gebruikt wordt: om
iemand te begroeten, omdat iemand niet snel
genoeg optrekt, voor het plezier… Kalm blijven
is de boodschap!
Italianen zijn geen agressieve chauffeurs, ze
geraken enkel nogal snel geïrriteerd als ze
vinden dat je niet goed genoeg rijdt en hen
hierdoor hindert. In de grote steden gebeuren
er verbazend weinig ongelukken. Wees vooral
op snelwegen op je hoede, daar wordt er
zelden geremd, ook niet bij regenweer.

Telefoneren
Je kan telefoneren bij de receptie van het
hotel of vanuit een openbare telefooncel.
Telefoonkaarten zijn verkrijgbaar in de tabakswinkels, om ze te gebruiken scheur je eerst
het rechterbovenhoekje af. Om naar België te
bellen, kies je het landnummer 0032, daarna
het zonenummer zonder nul en het abonneenummer of gsm-nummer. ‘Collect call’ is
mogelijk, hiervoor kies je het nummer 0800
172272. Mobiel telefoneren met een Belgisch
abonnement is mogelijk afhankelijk van het
toestel en/of het abonnement. Wie vanuit het
buitenland naar Italië wil bellen, kiest eerst het
landnummer 0039.

Verlies en diefstal
Het geldt overal ter wereld: wees waakzaam
voor gauwdieven! Let goed op je bezittingen
en neem niet te veel waardevolle spullen
en geld mee, ook geen identiteitskaart of
paspoort. Mocht je toch bestolen worden, dan
is het belangrijk dat je aangifte doet bij de politiediensten zodat je de schade kan aangeven
bij je verzekering. Hetzelfde geldt bij verlies.
Verwittig ook steeds je host(ess), die je met
raad en daad zal bijstaan.

Poppen van papier
Je dacht dat papier-maché alleen voor knutselende kinderen was? Nee hoor,
in Lecce is het een fenomeen! Papier-maché kende zijn bloeiperiode in de
17e-18e eeuw door de bouw van vele kerken en monumenten. De ambachtslieden van Lecce hadden geen waardevolle materialen, maar dankzij
hun creativiteit, geduld en fantasie ontwikkelden ze de kunst van het modelleren van papier met behulp van ‘arme’ stoffen zoals stro, vodden en pleister.
Op deze manier creëerden ze vele heilige
werken die je nog steeds kan bewonderen
in de religieuze gebouwen. De creatie van
mooie producten in papier-maché werd van
generatie op generatie overgeleverd. Ook
vandaag worden geschenkartikelen en religieuze voorwerpen nog vervaardigd volgens de
aloude traditie. Een mooi souvenir!

Vertrek
Informatie over je terugreis vind je 1 tot 2
dagen vóór vertrek op het informatiebord of
in het infoboek. In Italië is het gebruikelijk dat
je op de dag van vertrek je kamer om 10u.
verlaat, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van
de beschikbaarheid kan je je kamer houden
tot 18u., mits betaling van een supplement
aan de receptie.
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Puglia op je bord!

Salute!

De Apulische keuken is eenvoudig, maar lekker! Verschillende volkeren zoals de Grieken en
de Spanjaarden lieten hun sporen na, maar het favoriete ingrediënt is toch typisch Italiaans:
pasta! De meest karakteristieke lokale pastavorm is ‘orecchiette’, in de vorm van schapenoren.
De populairste vleessoort is schapenvlees, maar dankzij de nabijheid van de zee zijn ook vis en
schaaldieren alomtegenwoordig. Verder kent Puglia enkele heerlijke kazen, zoals ricotta, cacioricotta, burrata en fagottini.
Een klassieke Zuid-Italiaanse maaltijd bestaat uit vijf gangen:
1) Antipasto, een voorgerecht van kleine hapjes
2) Primo piatto, de eerste gang
3) Secondo piatto, de tweede gang, meestal vlees, vis of pizza
4) Dessert of dolce: fruit, zoetigheid of kaas
5) Espresso per favore!

orecchiette con le cime di rapa:

frittate di verdure

orecchiette met raapstelen

groentjes gebakken in olie

panzarotti alla barese:		

melanzane ripiene

pastabuideltjes gevuld met vleessaus, ei
en kaas, gefrituurd in olijfolie

gevulde aubergines

panzarotti alla barese

zuppa di pesce:			
vissoep

Puglia is het land van de druiven. Enkele
rode wijnen die je hier zeker eens moet
proeven zijn Chardonnay del Salento,
Salice Salentino en Primitivo di Manduria.
Verkies je witte wijn, probeer dan eens
de Locorotondo, een eerlijke, zuiver smakende wijn. Ook dessertwijnen, bijvoorbeeld Primitivo di Manduria Dolce Naturale
en Moscato di Trani, zijn hier een lekker
streekproduct.

frittate di verdure

gnummerieddi:
schapendarm gevuld
met gehakt orgaanvlees,
kruiden en look en gegrild
boven een open vuur
braciole di cavallo:		

purcedduzzi:		
zoete gebakken gnocchi
met amandelen en honing

at…
Wist je d ar liefst 80%
ma
a
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g
…Pu
pasta
uropese
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producee

paardenbiefstuk bereid in
een rijke tomatensaus
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Herbeleef je vakantie aan tafel…

Pasta!

… met melanzane ripiene!
In Puglia gebruikt men graag producten van eigen bodem. En dan komt het goed uit dat je er
de zon in proeft! Deze gevulde aubergines zijn een heerlijk bijgerechtje, om thuis weer even bij
weg te dromen...

Ingrediënten voor 4 personen:
2 aubergines
6 tomaten
1 teentje look
50 g kappertjes
2 eieren
100 g verkruimeld oud brood
of paneermeel
50 g geraspte pecorino
verse bladpeterselie
verse basilicum
zout
peper
olijfolie

Je bent in Italië, en wie kan er nu weerstaan aan een heerlijke pasta? Dik of
dun, lang of kort, pasta heb je in alle formaten. Zie je door de bomen het bos
niet meer, dan helpt dit lijstje je misschien je favoriete deegwaren te kiezen:
Spaghetti:
Linguine:
Tagliatelle:
Fettuccine:
Pappardelle:
Vermicelli:
Penne:
Cannelloni:
Maccheroni:
Farfalle:
Fusilli of spirelli:
Tortellini:
Ravioli:
Lasagna:
Gnocchi:

ronde lange sliertjes, dé klassieker!
platte vorm van spaghetti
platte, lange pasta, iets breder dan linguine
platte, lange pasta, nog net iets breder dan tagliatelle
brede, lange pasta, minimum 1 cm breed
lange, dunne sliertjes
korte pijpjes
grotere pijpen die opgevuld worden
kromme, holle pijpjes
strikjes, letterlijk ‘vlindertjes’
gedraaide pasta
opgevuld stukje deeg, opgerold en dichtgevouwen
twee aan elkaar geplakte stukjes deeg met vulling ertussen
rechthoekige pastavellen
balletjes gemaakt van tarwe en/of aardappel

Verwarm de oven voor op 200°C. Was de aubergines en snij ze in de lengte in de helft. Kook de aubergines 5 minuten in gezouten water. Neem de aubergines uit het water en haal het vruchtvlees eruit
met een mes tot op ongeveer een halve centimeter van de schil. Snij het vruchtvlees in kleine blokjes.
Verwarm wat olijfolie in een pan en bak de blokjes aubergine zo’n 10 à 15 minuten. Kruid ze met wat
peper.
Zet een tweede pan op het vuur en verwarm ook hierin wat olijfolie. Snij de tomaten en het teentje
look in stukjes en doe ze in de pan. Voeg wat zout toe en laat 5 minuten sudderen. Voeg nadien wat
fijngehakte basilicum toe.
Meng in een kom de broodkruimels of het paneermeel met de eieren, de gebakken blokjes aubergine,
de kappertjes, de pecorino, wat fijngehakte peterselie en een snuifje zout. Leg de uitgeholde aubergines in een ovenschaal en vul ze met het mengsel. Giet de tomatensaus erover en besprenkel elke
auberginehelft met een beetje olijfolie. Zet de ovenschaal in de oven en bak 20 minuten.
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Kruiswoordraadsel
1

2

3

1
4
5

5

6 6

Horizontaal
3. Feest dat uitbundig wordt gevierd in Putignano
5. Italiaanse kaassoort, een specialiteit van de
streek
6. Pasta in de vorm van oortjes
8. Italiaans voor ‘goed’
10. De beschermheilige van Bari
12. Moet je hier zeker drinken
13. Huisjes zonder cement die dan ook snel afgebroken kunnen worden
14. Stad die ook wel het ‘Athene van Apulië’ wordt
genoemd

Verticaal
1. Een wijk die bestaat uit rotswoningen
2. Kunstvorm die in Lecce al eeuwenlang beoefend
wordt
4. Een natuurfenomeen dat je kan bezoeken in
Castellana
7. Stad waarvan de naam in het Grieks ‘mooie stad’
betekent
9. De hoofdstad van Puglia
11. Typische dans van Puglia

7
8 3

2

8

9 7

10

11

4

11

12

13

9

14 10

Met deze letters vorm je de hoofdstad van de trulli:
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Oplossing: 1. Sassi 2. papier-maché 3. carnaval 4.
grotten 5. ricotta 6. orecchiette 7. Gallipoli 8. bene 9.
Bari 10. Sinterklaas 11. tarantella 12. wijn 13. trulli 14.
Lecce - ALBEROBELLO

1

Verantwoordelijke uitgever: Jetair N.V.,
Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende. Lic. A 1201 Ondernemingsnummer 0408.479.965.
Datum uitgifte: 1 april 2015
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De mooiste bestemming
voor je carrière!
De mooiste bestemming voor je carrière!
Jetair is niet alleen een begrip als het gaat om
de mooiste vakanties, maar vormt ook een
werkplek voor meer dan 1500 medewerkers.
Wij zoeken voor verschillende afdelingen en
functies nieuwe medewerkers die met de
glimlach geboren zijn en die gebeten zijn door
toerisme.
Op www.jetaircareer.be vind je alle vacatures
bij de touroperator Jetair, de airline Jetairfly
en de reisbureauketen Jetaircenter.

Werken in het buitenland
Wat dacht je ervan om een paar maanden op een zonnige bestemming te werken als host(ess) of animator?
Surf voor een onvergetelijke ervaring naar
www.jetaircareer.be/buitenland.

Gezocht meertalige hoogvliegers
Jetairfly organiseert ieder jaar een doorgedreven
opleiding voor steward(ess).
Een job met veel verantwoordelijkheid waarin veiligheid, service en kwaliteit de hoogste prioriteit zijn.
Surf naar www.jetaircareer.be/jetairfly.

Talenten in Sales, Finance, Marketing,
ICT en HR
Wil jij meewerken aan een van de leukste dingen in het
leven: vakantie?
Kijk gauw op www.jetaircareer.be voor onze vacatures
in onze headquarters.

www.jetaircareer.be
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