LIV in
PUGLIA

Hier geen massa’s mensen
die een charmant dorpje
platwalsen, maar rust en
ruimte. Puglia, de streek in
de uiterste hak van Italië, ligt
op ongeveer 2000 kilometer
van Utrecht. Dit is Monopoli,
een vissersplaats met zo’n
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50.000 inwoners.

de streek puglia is vastbesloten om binnen tien jaar
beroemder te zijn dan haar populaire noorderbuur.
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een kustlijn van 800 kilometer

met de mooiste stranden van italiË

In strandclub Coccaro Beach in Savelletri
kun je je laten masseren, geweldig
eten en twee keer per week dansen met
een deejay. Links: Polignano a Mare,
gebouwd op steile klippen, is
de geboorteplaats van zanger Domenico
Modugno. Van ‘Dipinto nel Blu’,
beter bekend als Volare.
66 liv’
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Met het vliegtuig landen tussen de uitgestrekte olijfboomgaarden rond Bari
is een adembenemende ervaring. En als je een tijdje later rondwandelt
tussen de fameuze ulivi secolari – de eeuwenoude olijfbomen – is dat haast
surrealistisch. Overal ruik je de bijna bedwelmend zoetige geur van verbrand
olijfbomenhout, die kenmerkend is voor Puglia. Hoe langer je kijkt naar de
dikke, verwrongen stammen van die bomen, hoe meer gezichten je erin
herkent. Ze zijn getuigen van de lange geschiedenis van een streek die nog
authentiek en puur is. Neem de sensationele smaken die Puglia’s bodem
voortbrengt. De smakelijkste tomaten, cichorei, aubergines, mandarijnen,
v ijgen en truffels. Zinnenprikkelende wijnen en kazen. En natuurlijk de
fijnste olijfolie. Tachtig procent van alle Italiaanse olijfolie komt uit Puglia.
Een van de allerlekkerste wordt gemaakt op het authentieke zeventiendeeeuwse landgoed La Masseria Marzalossa in Fasano.
de mooiste stranden van het land Als je wilt flaneren tussen druk
gesticulerende en nerveus bewegende Italianen, gaat dat niet lukken.
Puglianen zijn anders dan andere Italianen, rustig en relaxed. Aan ‘la
passegiata’, de avondwandeling om te zien en gezien te worden, doen ze hier
niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich verstoppen. Massaal komen ze na
hun lange, luie siësta naar buiten. Wat overdag een leeg plein is met gesloten
ijzeren luiken en een uitpuilende prullenbak verandert na zonsondergang
in een romantische en opwindende piazza met kleine restaurants. De ZuidItaliaanse streek Puglia, in de hak van de laars, heeft een kustlijn van 800
kilometer. De stranden horen – ook volgens de Noord-Italianen – tot de
mooiste van het land. De kust is bovendien heel afwisselend. Er zijn woeste
rotskusten bezaaid met grotten. Inhammen met duinen en uitgestrekte

hak
van Italië
Puglia, of officieel Apulië

Mickey Rourke, Helen Mirren, Mike Hucknall, Francis Ford Coppola, Gorbatsjov.
Allemaal kochten ze een huis in het nieuwe Toscane.
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(en in het Frans - zoals op
deze kaart - Pouilles),
ligt in Zuidoost-Italië.
Het is de meest oostelijk
gelegen streek van het
land. Puglia bestaat uit
zes provincies en is 19.000
km² groot. Ongeveer de
helft van Nederland.
Er wonen zo'n 4 miljoen
mensen. Het meest
toeristische deel ligt in
het uiterste noorden: het
schiereiland Gargano.
Ten zuidwesten van de
hoofdstad Bari liggen de
trulli, ronde witte huizen
met kegelvormige daken,
die Puglia wereldfaam
hebben gegeven.

stranden, die lijken op de Nederlandse kust. Maar dan met wit zand en een
azuurblauwe, kraakheldere zee. Groene, tot aan zee aflopende heuvels. En
beschutte baaitjes waar je je de hele dag alleen op de wereld kunt wanen.
Rauw is lekker In Savelletri, een stadje met een kleine vissershaven in de
buurt van Fasano, vind je de beste viskraam ter wereld: Pescheria 2 Mari. Een
atypisch juweeltje aan de boulevard, helemaal van glas. Je kunt er alle soorten
rauwe vis krijgen, van zee-egel tot inktvis. De rauwe garnalen die ons worden
geserveerd, zijn hemels met hun zoet-zilte nasmaak. Puglianen zijn ervan
overtuigd dat het eten van rauwe vis goed is voor weerstand en uithoudingsvermogen. De trotse visboer vertelt in rap Italiaans onbegrijpelijke verhalen.
Zijn gasten drinken een glas tintelfrisse streekwijn, eten nog een visje en
vinden het leven mooi. Ook lekker vis eten doe je in het pastelkleurige stadje
Gallipoli bij Trattoria la Paranza aan de vismarkt. Fantastische linguine ai
ricci di mare, pasta met zee-egel. Verser vind je het niet. Wil je het feest
compleet maken, koop dan ook een huisgemaakt ijsje van Accademia del
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Eten bij de beste viskraam
ter wereld: Pescheria 2 Mari.

De trulli, bijenkorfachtige
bouwsels, zijn de grootste
toeristische trekker.

Vissers in Monopoli, een
slaperig havenstadje.

Op maar 7 kilometer van zee:
Masseria Salamina in Fasano.

Oogjes toe op het dakterras van
Masseria Torre Maizza in
Savelletri.

Strak parkeren in Lecce, door
de barokke bouw ook het Florence
van het zuiden genoemd.

Buitendouche bij de exclusieve
strandtent Coccaro Beach.

Ouderwets knippen en scheren:
€ 7. In Martina Franca.

HET LAATSTE NIEUWS WORDT
BIJ VOORKEUR VAN BALKON TOT
BALKON DOORGEGEVEN
Monopoli telt 16.878 huishoudens en die weten traditiegetrouw alles van elkaar..
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Uit de zandstenen rotsen gehouwen toprestaurant:
Grotta Palazzese in Polignano a Mare. Rechts: privébuitenboudoir in het zand op Coccaro Beach in Salento,
het oostelijkste puntje van Italië, de hak.
72 liv’

luieren in masseria Torre coccaro
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dineren IN GROTta palazzese,
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Gusto. Vanaf de vismarkt even de trappen op. Overal in en rond de stad
A lberobello zie je merkwaardige bijenkorfachtige bouwsels. Deze trulli’s
maken van de streek een curieus sprookjeslandschap. Hun oorsprong is een
mysterie, maar ze worden hier al sinds mensenheugenis gebouwd. En ze zijn
de grote toeristische trekpleister van Puglia. Sommige zijn verbouwd tot
vakantieverblijf. Ook leuk overnachten doe je in de zogenaamde masseria’s,
vestingboerderijen die vaak meer weg hebben van een kasteel dan van een
hoeve. Zoals de chique Massaria Torre Maizza. Nóg verleidelijker is de spamasseria Torre Coccaro. Erg fijn: ook als niet-gast kun je hier – tegen betaling
– de dag doorbrengen op het exotische privéstrand. Met groen golvende
duinen en wit zand zover het oog reikt.
ROMEO EN JULIA-ROMANTIEK De straten en pleinen van Lecce zijn een
hoogtepunt van barokke schoonheid. Niet voor niets wordt de studentenstad
het Florence van het zuiden genoemd. Dat de barok hier zo aansloeg, heeft
voor een groot deel te maken met het lokale bouwmateriaal. Dat is geen
keihard marmer, maar goudkleurig zandsteen. Een stuk makkelijker te
bewerken. Mooi voorbeeld is de Basilica di Santa Croce. Let vooral op het
meest uitbundige, bovenste gedeelte. Neem ’s avonds een kijkje op Via
d’Aragona om je onder te dompelen in het Italiaanse straatleven. En eet bij
restaurant La Torre di Merlino, waar het altijd tjokvol is. Dit is zoals een
Italiaans restaurant moet zijn. Luidruchtig, efficiënt en het eten is fantastisch.
En, altijd een goed teken: meer Italianen rond de tafels dan toeristen.
Probeer in ieder geval één nacht te slapen in Hotel Santa Chiara in Lecce.
Vraag een kamer op de eerste verdieping, waar de sfeer fijn overloopt van
sensuele Romeo en Julia-romantiek. Ooit woonden er dino’s in de talloze
grotten van Puglia. Later ook mensen, schilderingen getuigen daar nog van.
bijzonder restaurant of te gekke bar in. Lefgozers springen van de dertig
meter hoge Ponte Ciolo bij Gagliano del Capo waar het water diep genoeg is.

liggende is met Alitalia,
KLM of Lufthansa met een
overstap naar Bari. Ticket
vanaf € 350. Als je ruim
van tevoren boekt, heeft
Lufthansa nog weleens een
aanbieding voor € 250.

Ze plonzen in zee bij een klein strandje, met de grot waar bar-club Gibo is

2. De goedkoopste optie is
met Ryanair, elke maandag
van Eindhoven rechtstreeks naar Brindisi.
Vanaf € 48.

maken en je zelfgevangen visjes aan boord opeten. De Falco vaart onder

3. Goed alternatief: met
Transavia van Schiphol
naar Napels (vanaf € 150).
In 2,5 uur rijd je naar
Puglia: een mooie rit door
de Apennijnen over een
goede Autostrada.

spectaculair gelegen restaurant Grotta Palazzese. Je eet in een gigantische
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gevestigd. Normaal afdalen kan gelukkig ook. De zonsondergangen zijn er
subliem, de drankjes exotisch.
JAMES BOND-LOCATIE Stap in de haven van Monopoli aan boord van boot
Falco voor een trip langs de rotskust. Je kunt met de Falco ook vis-excursies
andere naar Polignano a Mare. Vanaf zee zie je goed hoe dit dorpje kunstig
ligt geplakt tegen de rotsen die dramatisch oprijzen uit de smaragdgroene
zee. En met een beetje geluk krijg je alvast een sneak preview van het
grot, met de woeste zee recht onder je. Aan de prijs, maar het mag wat kosten
om op zo’n adembenemende James Bond-locatie te genieten van een
topmaal. Een mooie afsluiting van een weekje Zuid-Italië. Conclusie:
who needs Tuscany when you’ve got Puglia? ■

getty images

get there
1. De meest voor de hand

Nu houden groepjes jongeren er beachparty’s. En hier en daar zit er een
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hotspotsPUGLIA
drink

sleep

5. Bar-club Gibo

1. Masseria Marzalossa

Authentiek hotel dat stamt uit de

1

gelegenheden. Mooie locatie, in een grot.

landgoed zijn adembenemend. Vol

Cocktails: € 8,50. www.gibo.it

met palm- en olijfbomen. Vanaf € 80

www.marzalossa.com

Deze club is alleen in juli en augustus open voor
publiek, de rest van het jaar voor speciale

zeventiende eeuw. De tuinen om het

per nacht in het laagseizoen.

5

Località di Ciolo,
Santa Maria di Leuca

2

eat

2. Masseria Torre Maizza

6. Pescheria 2 Mari

C. da Coccaro (sn),
Savelletri

In dit café aan het water komt alles zo vers uit zee.

Vijfsterrenhotel met een waanzinnig

Uitgebreide keus voor € 5. www.pescheria2mari.it

dakterras waarop kleden en kussens

Piazza Amati 8, Savelletri
3

7. Trattoria la Paranza

Largo Dogana, Gallipoli

liggen. Lantaarntjes verlichten
het geheel. Vanaf € 270 per nacht

In Gallipoli eet je de beste vis van Italië zeggen

(laagseizoen).

ze. Hier is het in ieder geval goddelijk. Linguine ai

www.masseriatorremaizza.com

ricci di mare: € 12. +34 0833 266 639

3. Torre Coccaro

4

7

8. La Torre di Merlino

C. da Coccaro 8,
Savelletri

Traditionele Italiaan. Voor € 4 heb je een pizza

Eveneens een vijfsterrenhotel,

Margherita, voor € 7 een 4 Formaggi.

in dezelfde straat, maar dan met

www.torredimerlino.it

via G.b. del Tufo 16, Lecce

een Aveda-spa op een wel heel

9. Accademia del Gusto

bijzondere locatie: in een grot.

Piazza Imbriani 32, Gallipoli

Overnachten vanaf € 270

Het ijs van deze smaakacademie is romig en toch

(laagseizoen).

luchtig. Voor twee euro heb je een flinke toeter.

www.masseriatorrecoccaro.com

10. Volo

4. Santa Chiara Suites

vico della Saponea 15, Lecce

Via Degli Ammirati 24,
lecce

6

8

Op chic in het centrum van Lecce. De Italiaanse
gerechten zijn top, de wijnen (gem. € 14) dito.

Klassiek hotel in het centrum.

www.volorestaurant.it

Vanaf het dakterras heb je uitzicht op

11. Grotta Palazzese

de Santa Chiara-kerk en het
amfitheater. € 100 per nacht.

via Narciso 59,
Polignano a Mare

www.santachiaralecce.it

Over smaak valt niet te twisten. Maar mooier
dan deze rotsen en dit zeezicht kom je het nooit
meer tegen. Menu inclusief wijn: € 45.
www.grottapalazzese.it
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C. da Pezze Vicine 65,
Fasano

