
In de ‘hak’ van de Italiaanse 

laars ligt Puglia. Hier vind  

je een prachtige kust en 

schilderachtige dorpjes. En: 

de streek is niet platgelopen 

door toeristen.  
Tekst: Annabel van der Prijt 
Fotografie: Joost Govers

ITALIAANSER     
          KAN    BIJNA    
   NIET...
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TOERISME
Oud en authentiek, 

in Puglia kan elk 

dorpje zo op een 

ansichtkaart.

ARMELUISKEUKEN
Koken is in Italië een belangrijk 
onderdeel van het leven. Legen-
darisch en helemaal van hier is 
de cucina povera, oftewel: de ar-
meluiskeuken. De gerechten heb-
ben goedkope, maar voedzame 
ingrediënten zoals peulvruchten. 
Tegenwoordig is deze kookstijl 
niet meer alleen voor de armen 

en is de keuken zelfs hip. De 
beste restaurants in de regio:
La Taverna di Pascalone
Via Roma 82, 72022 Latiano
www.latavernadipascalone.it

Scinua Via Santa Lucia 18, 
70017 Putignano
Mint Cucina Fresca Via San  
Benedetto 32, 70044 Polignano 
a Mare www.mintcucinafresca.com

ECHTE RISOTTO
Wie door de straatjes slentert, komt altijd wel 
ergens een marktje tegen met verse producten. 
Deze riso arborio is dé rijst voor het maken van 
een overheerlijke risotto. Niet naar Puglia, maar 
wel gek op risotto? Riso arborio wordt ook ver-
kocht bij de grotere supermarkten in Nederland en 
is te koop via webshops als www.italieoptafel.nl. 

ALLE KEIEN VERZAMELEN
Kenmerkend voor deze regio 
zijn de schilderachtige trulli-
huisjes, die voornamelijk in 
en rond Alberobello staan. 
De eeuwenoude huisjes zijn 
ooit gebouwd van losliggende 
keien. Het verhaal gaat dat 
de huisjes zo makkelijk weer 
konden worden afgebroken 
om belasting te ontduiken.
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Wat een plaatje

Het schiereiland  

Gargano ligt boven  

in Puglia. De kust is 

bezaaid met rotsen  

en inhammen. De dor-

pen Peschici en Rodi 

Garganico hebben 

fijne zandstranden. 

3X DOEN
• Met een catamaran de zee 
op om dolfijnen te spotten. In 
Taranto is een centrum waar 
onderzoek wordt gedaan naar 
de dieren. Een unieke ervaring! 
Jonian Dolphin Conservation, Sede 

Legale Viale Virgilio 102, 74121  

Taranto, www.joniandolphin.it.

• Bij het dorpje Roca Vecchia 
is een van de mooiste grotten 
van Italië te vinden. Het water 
is hier azuurblauw en heerlijk 
om in te zwemmen. SP 366, 

Roca Vecchia

• Lecce, de hoofdstad van 
Puglia, wordt ook wel het  
Florence van het zuiden  
genoemd, vanwege de vele 
barokke monumenten. Een 
leuke stad met veel winkels en 
restaurants.

DE TOERISTISCHE ROUTE
De wegen in Puglia zijn rustig en goed 
begaanbaar. De steden en dorpen 
zijn niet zo groot en daarom prima te 
voet te verkennen. Ook het openbaar 
vervoer is over het algemeen goed 
geregeld. Er rijden meerdere treinen en 
bussen die je van dorp naar dorp bren-
gen. Nog leuker is om een dagje een 
scooter of fiets te huren. Zo zie je wer-
kelijk álles. Fietsen en scooters zijn te 
huur op meerdere punten in de grotere 
steden als Bari, Vieste en Lecce.

STOP DE TIJD
Otranto is een van de mooiste 
dorpjes in dit gebied. Het dorp 

is volledig ommuurd en al-
leen te bereiken via een aantal 
toegangspoorten. In het oude 

centrum heeft de tijd stilge-
staan. Loop vooral even de 

kathedraal in om de bijzondere 
mozaïekvloer te bewonderen.

Zak af naar 
de hak van de 

Italiaanse 
laars: Si!
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Shopstad Vieste is een van de grootste 

steden in Puglia. Hier kunt u heerlijk wande-

len door de smalle steegjes, lekker eten en 

flaneren over de boulevard. In het centrum 

zijn leuke winkels en boetiekjes te vinden.

Reisplanning
Dag 1: Utrecht – Alberobello,  
ca. 1976 km Dag 2: Alberobello – 
Otranto, ca. 162 km Dag 3: Otranto 
Dag 4: Otranto – Santa Maria di Leu-
ca, ca. 40 km Dag 5: Santa Maria di 
Leuca Dag 6: Santa Maria di Leuca 
– Alberobello, ca 169 km Dag 7: Bari, 
ca. 55 km Dag 8: Terugreis

Als u kiest voor de 13-daagse reis:
Dag 8: Alberobello – Vieste,  
ca. 246 km Dag 9 t/m 11: Vieste 
Dag 12: Vieste – Alberobello,  
ca. 246 km Dag 13: Terugreis 

Reisperiode
8-daagse reis: 1/4 tot 31/10. 
13-daagse reis: 4/4 tot 23/10.
Eigen vervoer: dagelijkse aankomst.
Fly-drive: aankomst op 
donderdag en zaterdag. 

Prijzen
Op basis van eigen vervoer:
8-daagse reis: vanaf € 279,- p.p.
13-daagse reis: vanaf € 535,- p.p.
Fly-drive (inclusief vlucht en  
huurauto type A):

8-daagse reis: vanaf € 615,- p.p.
13-daagse reis: vanaf € 979,- p.p.

Inbegrepen
• 7 (of 12) overnachtingen in verschil-
lende 3*- en 4*-sterrenhotels (zie 
www.libelle.nl/aanbieding voor meer 
informatie over de hotels en route-
beschrijving) • 7x (of 12x) ontbijtbuffet 
• Reisbeschrijving.

Indien met vlucht, tevens 
inbegrepen 
• Retourvlucht Amsterdam-Bari per 
transavia.com • Luchthavenbelasting 
• 8x (of 13x) 24-uur-autohuur Avis 
type A incl. afkoop eigen risico.

Extra optie 
Om comfortabel aan de autorondreis 
door Puglia te beginnen, bieden wij 
1 overnachtingshotel in Seefeld – 
Oostenrijk aan. Hotel Cristallago***, 
vanaf € 38 p.p.p.n. op basis van 
logies en ontbijt is bij te boeken via 
de verkoopafdeling.

Niet inbegrepen
• reis- en annuleringsverzekering • 
eventuele vluchttoeslagen • eventuele 
kosten ander type huurauto • overige 
kosten huurauto ter plaatse te vol-
doen • overige maaltijden • eventuele 
toeslag kamertype • toeristenbelas-
ting ca. € 1,50 p.p.p.d. (verplichte 
kosten, ter plaatse te voldoen) • 
bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 
boeking • reserveringskosten € 17,50 
per boeking.

Meer informatie en reserveren
Ga naar www.libelle.nl/aanbieding.  
Of bel de reisadviseurs van de Jong 
Intra Vakanties via telefoonnummer 
0180-45 78 03. Vermeld a.u.b. de 
speciale reiscode voor de 8-daagse 
reis AEIT998 (eigen vervoer) of 
FCIT898 (fly-drive). Voor de 13-daag-
se reis AEIT997 (eigen vervoer) of 
FCIT897 (fly-drive).

Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-

voorwaarden van toepassing.

8 DAGEN 
VANAF

€ 279,- P.P.!     KOM,  
OP NAAR

Zelf deze prachtregio verkennen? Samen met de Jong Intra stelde Libelle een mooie rondreis samen.  
Individueel, dus u rijdt de prachtige route zelf. Kies voor een fly-drive, of kom met uw eigen auto.
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