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Genieten

Win twee of vier
overnachtingen
bij B&B Perla
di puglia

bij B&B Perla di Puglia
in Zuid-Italië
Wat doet u als u de kans van uw leven krijgt? Een bed & breakfast-concept vanaf de eerste steen vormgeven als Zuid-Limburgers in… Zuid-Italië. Het overkwam Melvin en Laura Lardenoye-Convertino. „Bij ons is
het ‘la dolce vita’ tijdens de zomermaanden en Maastrichts ‘Joie de Vivre’ in de nadagen van het jaar.”

I

n de zomer van 2011 openden Melvin en Laura de zeer stijlvolle bed &
breakfast ‘Perla di Puglia’ in het hart
van Apulië, de hak van de Italiaanse
Laars. Op twintig kilometer van Brindisi stad beschikt dit mini-resort over vier
tweepersoonskamers en twee familieopstellingen, een ruim zwembad, ligweiden,
Vespa- en fietsverhuur. Een mediterrane
spijskaart met dagelijks wisselende streekproducten zorgt voor het nodige culinaire
genot.
Het landschap is als de Italiaanse vlag:
groene olijfbomen, witte kalkstenen dorpen en rode aarde. De ‘Perla’ ligt op een
steenworp afstand van Italiës mooiste
stranden, uitgestrekte wijngaarden en
natuurparken. Mel en Lau laten u kennismaken met de fijnste wijntours, bieden excursies naar een van de vele olijfoliefarms
of laten u een middag meedraaien bij een
van de pasta- en mozzarellaproducenten

die de regio rijk is. De streek Puglia kent
een rijke historie waar veel culturen samenkomen. Enkele highlights zijn steden
als Lecce, ‘het Florence van het zuiden’,
één groot barokfestijn. ‘La città Bianca’
Ostuni is een prachtig wit stadje nabij
Perla di Puglia en diende als decor van
vele wereldberoemde Italiaanse auto- en
parfumreclamecampagnes.
Puglia is Italië beleven in zijn puurste
vorm: wakker worden met de geur van
een verse cappuccino en cornetti. Lunchen doet u op het strand, tussen de lokale bevolking. Eenmaal thuis volgt een
siësta onder een van de vele olijfbomen
(Puglia telt er zo’n 60 miljoen). En wat
een avonden! Na de ‘passeggiata’ (flaneren door de stad) wordt er getafeld in een
van de typische trattoria’s. Wie een dansje wil maken, doet dat van juni tot en met
eind augustus in een van de vele loungeclubs aan het strand. •

Als lezer van Chapeau
maakt u kans op een van de
volgende prijzen bij bed &
breakfast Perla di Puglia:
• 4 overnachtingen
(t.w.v. €90,00 per nacht)
• 2 overnachtingen (deze prijs
wordt 3 keer verloot)
Wilt u kans maken op een van deze mooie
prijzen? Stuur dan uw contactgegevens voor
9 juli 2015 naar Chapeau Magazine, Het Bat
8, 6211 EX Maastricht of per e-mail naar info@
chapeaumagazine.com o.v.v. Puglia.
Bed & Breakfast Perla di Puglia, Melvin en
Laura Lardenoye-Convertino, Geopend van
mei t/m september, www.perladipuglia.com,
info@perladipuglia.com, T +31(0)6 14 46 84 62
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