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Dag 1: Brussel – Rome   
 
Vlucht naar de luchthaven van Rome  
 
 

Per autocar naar Cerveteri en Tarquinia gelegen op ca. 80km ten noorden van Rome. 
 
Tarquinia is een parel aan de kust van de Maremma van Lazio, een fascinerende middeleeuwse stad en 
huisvest talloze bezienswaardigheden met o.a. het Etruskische museum en de Necropolissen van 
Monterozzi en Cerveteri. Beide zijn Unesco Werelderfgoed. 
 

Eerst bezoeken we de necropolis in de buurt van 
Cerveteri (Banditaccia). Deze bevat duizenden graven 
georganiseerd in een stadachtige indeling, met straatjes, 
pleintjes en buurten. Cerveteri was in de 7de en 6de 
eeuw v. Chr. één van de machtigste steden van Etrurië, 
lid van de Dodekapolis dat een verbond was van twaalf 
rijke en machtige stadstaten. De stad die toen veel 
groter was, behoorde tot één van de meest bevolkte 
steden van het Middellandse zeegebied en ontwikkelde 
zich door de handelsrelaties met de Griekse wereld tot 
één van de vroegste cultuurcentra. De dodenstad, 
hoewel nog niet geheel opgegraven, strekt zich uit over 
verscheidene kilometers in de velden rond de huidige 
stad, en bestaan uit honderden grafheuvels (tumuli), 
sommige met een doorsnede van 30 m. en een hoogte 
van 12 m., en een ontelbare hoeveelheid grafkamers.  
 
De kostbaarste archeologische vondsten, zoals de 
Sarcofaag van de Echtgenoten, zijn te bezichtigen in het 
museum van Villa Giullia in Rome.  
 
Lunch in Jolly Ristorante Pizzeria te Cerveteri. 
Daarna vertrekken we naar Tarquinia. 
 



 

Al wandelend bezoeken we de 
necropolis en maken kennis met 
de grootsheid en de verfijndheid 
van de Etrusken. De necropolis telt 
6.000 rotsgraven waarvan er 200 
beschilderd zijn en die kunnen 
bekeken worden. Het oudste 
dateert uit de 7e eeuw vóór 
Christus.  
De Etruskische begraafplaatsen 
weerspiegelen verschillende 
soorten begrafenispraktijken van 
de 9e tot de 1e eeuw voor Christus 
en getuigen van de 
verworvenheden van de 
Etruskische cultuur. Deze 

ontwikkelde gedurende ruim negen eeuwen de vroegste stedelijke beschaving in het noordelijk 
Middellandse Zeegebied. Sommige graven zijn uit rotsen gekerfd en bekroond met tumuli (grafheuvels). 
Veel grafkamers hebben houtsnijwerk of schilderingen op hun muren.  
 
 
 

Om onze ontdekkingstocht naar de oude 
Etrusken voort te zetten is er na de lunch een 
bezoek aan het Nationaal Etruskisch Museum, 
met drie verdiepingen die één van de grootste 
verzamelingen Etruskische kunst huisvesten, 
absoluut onmisbaar. Het bekendste werk is het 
hoog reliëf van de gevleugelde paarden dat in 
honderden fragmenten werd ontdekt door de 
archeoloog Pietro Romanelli. Na een 
jarenlange restauratie waarmee in 1938 werd 
begonnen, kunnen we dit kunstwerk vandaag 
de dag in al haar glorie bewonderen.  
 

Hierna volgt een rustige wandeling doorheen 
het prachtige middeleeuwse stadje en 
genieten we van een lekker drankje op een van 
de gezellige terrasjes. 
 

Avondmaal en overnachting in Tarquinia. 
Hotel La Torraccia 
https://www.torraccia.it/eng/ 

 



 

 
 
 
Dag 2  De Castelli Romani  
 
Na het ontbijt vertrekken we naar de regio van de Castelli Romani. 
 

Twintig kilometer ten zuidoosten van Rome begint de Romeinse Via Tuscolana aan haar klim door de 
bosrijke omgeving van de Colli Albani. In de middeleeuwen zijn deze heuvels versterkt met een groot 
aantal kastelen, castelli. De dertien dorpjes die rondom deze kastelen zijn ontstaan, en die we nu kennen 
onder de naam Castelli Romani, vormden eeuwenlang het toevluchtsoord voor Romeinse edellieden, 
ambtenaren van het Vaticaan en niet te vergeten van de paus zelf. De oude Romeinse wegen lopen langs 
kastanje- en eikenbossen, wijngaarden, elegante villa’s en authentieke boerderijen. In het voorjaar vind je 
langs de kant van de weg overal bloemen- en aardbeienstalletjes; in het najaar gonst het gebied vooral 
van de drukte als de druiven voor de uitstekende Colli Albani en Frascati DOC-wijnen worden geoogst. We 
bezoeken het mooie dorpje Nemi dat hoog op een kraterrand boven het Lago di Nemi gelegen is. Dit 
pastelkleurige stadje is beroemd om zijn heerlijke aardbeien en de kleurige bloemen die op de vruchtbare 
grond rond het meer groeien.  
 



 

We maken een heerlijke rustige wandeling 
doorheen het schitterende stadje.  
 
Hierna volgt een bezoek aan Castel 
Gandolfo,  het pauselijk buitenverblijf in de 
groene heuvels van Lazio, waar pausen 
decennia lang de zinderende zomermaanden 
doorbrachten. Het staat echter al geruime 
tijd leeg. Paus Franciscus gebruikt de 
residentie niet en bleef ook deze zomer, 
ondanks de genadeloze hitte, in Rome, 
binnen de muren van het Vaticaan. ‘Arme 
mensen gaan ook niet op vakantie, waarom 
zou ik dat wel doen?’, zo zou hij gezegd 

hebben. 
 

In de hoofdstraat van het dorp staan de 
stoelen en tafels iedere middag midden 
op straat. Dat er veel en graag gegeten 
wordt, zie je direct, maar er is eigenlijk 
maar één hosteria die er met kop en 
schouders bovenuit steekt:  
La Fraschetta van Alfredo en zijn vrouw 
Nicoletta. Dit is de beste eetgelegenheid 
in de verre omstreken en daar schuiven 
wij natuurlijk graag aan voor de lunch. 
 
 
 
 
 

 
Avondmaal en overnachting in Hotel Castel Vecchio in Castel Gandolfo. 
https://www.hotelcastelvecchio.com/en/ 
 

  

https://www.hotelcastelvecchio.com/en/


 

Dag 3:  Monte Cassino - Caserta - Sorrento   
 

Vertrek naar het zonnige zuiden, de Baai van Napels. (totale afstand 250km) 
Na 130km volgt een eerste halte met bezoek aan de abdij van Monte Cassino. 
 

De abdij van Monte Cassino werd gesticht in de 6e eeuw door Sint Benedictus. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vormde het een belangrijk onderdeel van de Duitse Gustav-linie. Op 15 februari 1944 werd 
de abdij gebombardeerd door de geallieerden, die ten onrechte geloofden dat het klooster werd gebruikt 
als een Duitse observatiepost. De vernietiging van de abdij was een van de grootste militaire blunders van 
de Tweede Wereldoorlog. De 230 Italiaanse burgers die hun toevlucht hadden gezocht in het klooster 
werden gedood. Na het bombardement bezetten Duitse parachutisten de ruïne alsnog.  
De puinhoop bleek een uitstekende verdedigingsstelling. Gelukkig was de vernietiging niet compleet.  
Aan het begin van de slag hadden Duitse officieren ongeveer 1.400 kostbare manuscripten en andere 
voorwerpen verzameld en naar het Vaticaan gebracht. Na de oorlog werd de abdij in al haar glorie 
herbouwd. 
 

 
 
Lunch in Hotel Edra Palace waarna vertrek naar Caserta (80km) 
 
Caserta was in de 18de eeuw, onder het Bourbon bewind, voorbestemd om de nieuwe hoofdstad van 
Zuid-Italië te worden. Napels was door zijn ligging aan de kust te kwetsbaar voor de aanvallen van de 
zeerovers. Caserta, op een veilige afstand van Napels, zou meer veiligheid moeten bieden aan de Spaanse 
overheersers. Het grote voorbeeld voor Caserta was Versailles. Het Palazzo Reale, ‘La Reggia’ genoemd 
werd gebouwd in 1750 in opdracht van Karel III van Bourbon. De architect was de Vlaming Van Wittel, in 
Italië Vanvitelli genoemd. Het paleis telde meer dan 1200 kamers en zalen, waarmee het Versailles ruim 
overtrof. Ook de tuinen van het paleis waren geïnspireerd op Versailles. Ze bestaan uit 3 delen. Vlakbij het 
paleis moest er een bloementuin komen, maar dit werd uiteindelijk een grasveld, geometrisch verdeeld 
door de brede witte lanen. Bij dit gedeelte hoort ook het bosgebied, met een vijver en een 
'buitenverblijfje' aan de linkerzijde. Daarnaast is er het kanaal, zo'n twee kilometer lang, dat in 
verschillende niveaus het hoogteverschil 
overbrugt. Het derde deel van de tuin omvat de 
waterval en de Engelse tuin.  
 
 
 
 
 
 
 
Avondmaal en overnachting in het Aequa Hotel in 
Vico Equense.  
http://www.aequahotel.net/ 
  

http://www.aequahotel.net/


 

Dag 4:  Napels  
 

Beklimming van de Vesuvius, die de baai van Napels 
domineert.  
 
De bus brengt ons tot op 1000m hoogte.  
Vandaar kunnen we de krater te voet bewandelen 
en hebben we een spectaculair zicht over de baai. 
Het is de enige vulkaan op het Europese vasteland 
die in de laatste honderd jaar tot uitbarsting is 
gekomen. De Vesuvius wordt nog steeds aanzien als 
een actieve vulkaan, hoewel de huidige activiteit 
van de vulkaan niet veel meer is dan het produceren 

van stoom.  
 
Daarna volgt een bezoek aan het historisch centrum van Napels. We beginnen via “Spaccanapoli”: dit is de 
straat die dwars door het historische centrum van Napels loopt. De naam betekent letterlijk ‘ verdeler van 
Napels’. De straat is erg lang en lijkt de stad in tweeën te delen. De officiële naam van deze straat, die al 
bestond in de Romeinse stad Neapolis, is Via Benedetto Croce.  
 
Na de lunch bezoeken we het archeologisch museum om de mooie collectie mozaïeken te bewonderen, 
bronzen beelden, schilderijen en voorwerpen teruggevonden op de sites van de Vesuvius. Vervolgens 
wandelen we verder door de prachtige Napolitaanse gezellige straatjes naar het klooster van Santa 
Chiara. Dit 14de-eeuwse gotische klooster werd gebouwd in de periode dat de Angevijnen over de stad 
heersten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de 17de eeuw voegde men barokke elementen aan de kerk 
toe en in 1943 werd een groot gedeelte door een brand 
verwoest. Het Clarissenkoor is één van de mooiste 
voorbeelden van Napolitaanse gotiek.  
 
Zeker niet te missen is de binnentuin, die omringd wordt door een prachtige zuilengang.  
De 14de-eeuwse gang is met zijn betegelde muren een echt kunstwerk. 
 
Op naar de Gesu Nuovo, een kerk en een plein net buiten het historische centrum gelegen. Het plein 
werd in het begin van de vijftiende eeuw aangelegd, omdat Napels in rap tempo groeide. Bij de 
oplevering van de kerk, in 1470, was het nog geen kerk, maar een paleis. En dat zie je. Wat opvalt is de 
façade van het pand. Deze bestaat uit grijze stenen die stuk voor stuk in driehoekige punten naar voren 

http://www.take-a-trip.eu/nl/napels


 

steken. Verder vind je aan en rond het plein diverse bars, waar vooral alternatieve jongeren 
samenkomen.  
 
 

De Dom van Napels is gelegen aan de Via Duomo.  
De (witte) kerk is een kleine zevenhonderd jaar oud. 
De kerk is vooral bekend omdat het gestolde bloed 
van San Gennaro, de beschermheilige van Napels, er 
bewaard wordt. Verder zie je er mooie fresco’s en 
een prachtige mozaïekvloer. 
 

 
 
Avondmaal en overnachting in het Aequa Hotel in 
Vico Equense.  
 

 
 
Dag 5:  Pompeï   
 

Pompeï is ongetwijfeld één van de indrukwekkendste 
historische plaatsen ter wereld. Het is 
verbazingwekkend hoe alles er bewaard is gebleven. 
Het begon allemaal op 24 augustus 79 n.C. Toen 
barstte de vulkaan de Vesuvius uit. Pompei werd 
volledig bedekt onder een 4 meter dikke aslaag. Het 
dagelijkse leven had door het plotse voorval totaal 
opgehouden. Er zijn mensen gestorven op de drempel 
van hun huis, maar ook honden die vastlagen aan een 
ketting of slaven die niet konden ontsnappen.  
 
 
 

 
Het brood is in de ovens blijven zitten,  
geldstukken bleven liggen op de toog van de 
tavernes, papierrollen bleven in de rekken van de 
bibliotheek. Op muren in de straten vond men 
verkiezingspamfletten, liefdeswoorden of 
spotternijen. Dankzij die uitbarsting is er heel wat 
in een goede staat bewaard gebleven. Zonder dit 
voorval zouden er ongetwijfeld heel wat minder 
gegevens over de Romeinen beschikbaar zijn. 
Want door deze stad konden we proeven hoe het 
dagelijks leven in een Romeinse stad verliep. Als 
we samen met onze gids door de straten van 
Pompei stappen, komt de unieke sfeer op je af.  
 
Je voelt je een stukje Romein, je bewondert de 
karrensporen op de typische Romeinse 
heirbanen, je bezichtigt de huizen langs de baan, 
je ziet oude fonteintjes langs de weg en je beeldt je in hoe prachtig dit vroeger allemaal geweest moet 



 

zijn. Zonder de uitbarsting van de Vesuvius zou dit stadje hoogstwaarschijnlijk zoals vele anderen door de 
klimaatomstandigheden of door barbaren ten onder zijn gegaan. 
 
Na de lunch in Ristorante Vittoria volgt een rustige vrije namiddag. 
Je kan heerlijk relaxen aan het zwembad van het hotel of gaan shoppen in het centrum van Sorrento. 
Avondmaal en overnachting in het Aequa Hotel in Vico Equense.  
 
  

 
Dag 6:  Paestum - Matera   
 
Vertrek naar Paestum, één van de belangrijkste archeologische sites van Italië.  
We wandelen tussen de 3 Dorische tempels die tot de best bewaarde Griekse tempels ter wereld kunnen 
beschouwd worden. Een aansluitend bezoek aan het archeologisch museum, bekend voor zijn fresco van 
“de duiker”. 
 

  
Verder door naar Matera in de provincie Basilicata. Deze provincie is het dunst bevolkte gebied van Italië 
en grenst aan Apulië in het Zuid-Westen. De regio is bergachtig en nog niet echt door de toerist ontdekt, 
maar de interessantste stad van deze regio is zonder twijfel Matera.  
 
De totale afstand die we vandaag overbruggen bedraagt ongeveer 300km. 
We verplaatsen ons naar Zuid-Oost Italië, van de Tyrreense- naar de Adriatische Zee. 
 

 
 
Avondmaal in Restaurant Il Terrazino met uitzicht op de verlichte Sassi. 
Overnachting in MH Hotel Matera 4****  (het vroegere Hilton Garden Inn Hotel) 
www.mhmaterahotel.com 

http://www.mhmaterahotel.com/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl5LOtiMTPAhWFPRQKHWJ_BGcQjRwIBw&url=http://www.viverediturismo.com/casi-di-successo/ai-quarti-sottani-langolo-dautore/&psig=AFQjCNELPKTb_1JXkmJ8qu1Kw75o4C2fEg&ust=1475770601395482


 

 
 

Dag 7:  Matera - Martina Franca - Alberobello  

 
In de voormiddag volgt een geleid bezoek aan het centrum van Matera dat bekend werd door de Sassi, 
grotwoningen die sinds de middeleeuwen uit de steile turfsteenwanden van de kloof werden gehouwen. 
Als een labyrint zijn ze met elkaar verbonden. Aanvankelijk werden de grotwoningen betrokken door 
benedictijnen en Griekse monniken. Daarna volgden de boeren en tot het begin van de jaren 50 woonden 
hier 20 000 mensen in primitieve omstandigheden, vele leefden er samen met hun dieren in kleine 
ruimtes. Om de “nationale schande” uit te wissen, werden de bewoners van de Sassi uiteindelijk elders 
ondergebracht. Sinds 1993 is het erkend als Unesco werelderfgoed en later was Sassi het decor voor de 
film “The Passion of the Christ”, onder regie van Mel Gibson. 
 
                                                 Matera was in 2019 Culturele Hoofdstad van Europa. 
 

 
 
Lunch in Parco della Murgia Materana 
 
In de namiddag bezoeken we het Parco della Murgia Materana. In de masseria die ooit een geitenstal 
was en waar nu het kantoor van het natuurpark is gevestigd bekijken we een mooie film over de 
ontdekking van de Chiesi Ruperti (de grotkerken). Hierna maken we er een wandeling o.l.v. een 
plaatselijke natuurgids. Onderweg bezoeken we enkele verborgen rotskerken. 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaoYaz27XTAhUB2RQKHXXEBhEQjRwIBw&url=http://www.bitn.it/leisure/visit-matera-and-sassi&psig=AFQjCNFQRCJTViQSmvwZMzTh5in5XP1BGw&ust=1492869662732566


 

 
 
  

Hierna vertrekken we naar Martina 
Franca, een mooie witte stad 
gelegen tegen een heuvel. Het is 
een stedenbouwkundig pareltje 
waar men zich vroeger bij de 
decoratie van zowel deftige 
paleizen als burgerwoningen 
uitleefde in barokstijl. Het oude 
centrum is omwald en autovrij, 
zodat je aangenaam kan wandelen 
in een vredige atmosfeer.  
 

We bezoeken het Palazzo Ducale met z’n mooie fresco’s. In 1668 beval de hertog van Martina Franca de 
bouw van dit paleis. In de 2de helft van de 18e eeuw werd opdracht gegeven aan Domenico Carella om de 
kamers te beschilderen met fresco’s. Deze schilderingen zijn gerelateerd aan natuur, geschiedenis en 
mythologie. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Ramapendula 4**** in Alberobello 
http://www.ramahotels.altervista.org/ 
 
 

  

http://www.ramahotels.altervista.org/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTt-OdiMTPAhXCWhQKHZpnDb8QjRwIBw&url=http://www.ragusanews.com/articolo/54475/matera-e-chiafura-enciclopedia-stratificata-di-civilta&psig=AFQjCNELPKTb_1JXkmJ8qu1Kw75o4C2fEg&ust=1475770601395482
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ6ryQg8TPAhXHcRQKHTn-BFIQjRwIBw&url=http://www.prolocomartinafranca.it/en/8-category-en-gb.html&psig=AFQjCNGJ_u3H8-n9NnF8ojkZN6tzvQhB3A&ust=1475769273713681


 

Dag 8:  Alberobello – Lecce   
 

Nergens in Puglia zijn de trulli, de typische ronde 
gebouwen met kegelvormig dak, zo talrijk bewaard 
als in en om Alberobello.  
De stad is het middelpunt van de ‘zona 
monumentale’ die door Unesco erkend werd als 
cultureel werelderfgoed.   
 

Vertrek naar Lecce. Lunch 
 

Tijdens de bloeiperiode in de 16e en 17e eeuw 
werden tal van Palazzi, kloosters en kerken 
voorzien van decoraties in de eenheidsstijl 
‘Barocco Leccese’.  De monumentale gevel van de 
basilica de Santa Croce toont de rijke beelden-
versiering die zo typisch is voor deze stijl. Je ziet er 
duidelijk de krulletjes, bloem-versieringen, 
guirlandes en slingers. 
 
In de fraaie kathedraal Sant’Oronzo werden de 
resten geïntegreerd van de oorspronkelijke 
Normandische kathedraal. Het antieke centrum 
van de stad kan ook pronken met de resten van 
een Romeins amfitheater. Andere 
bezienswaardigheden zijn het mooie Palazzo 
Vescovile (Bisschoppelijk paleis) met de Domkerk 

(Duomo) ernaast en het 16de-eeuwse Castello.  
 

Avondmaal en overnachting in Masseria Stali in Caprarica di Lecce (15km ten zuiden van Lecce). 
http://www.masseriastali.it/home/ 
In Puglia worden voormalige boerenforten of masseria’s gerestaureerd en omgetoverd tot sfeervolle 
boutique hotels. De boerderijen produceren vaak zelf hun olijfolie, wijn, groenten of kaas, en bezoekers 

worden vergast op heerlijke zelfgemaakte maaltijden die bereid zijn met producten van eigen kweek. 
 

 
Dag 9:  Otranto en Gallipoli  
 

We starten de dag met een strandwandeling nabij 
Torre dell’orso. Hier heb je een schitterend zicht op 
de rotsformaties in de zee. Onderweg hier naar toe 
passeren we enkele van de vele uitkijktorens aan de 
zee. Deze torens werden opgericht in de 16e eeuw 
als deel van een controlesysteem dat bij een 
noodgeval op zee, een verdedigingsalarm kon 
verspreid worden. Op 3 km van elkaar staan de 
stenen torens na zo veel jaren nog steeds 
standvastig op de kustlijn.  
 
 

 

http://www.masseriastali.it/home/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv7drrhMTPAhWCVBQKHUg_A1AQjRwIBw&url=http://www.helloapulia.com/en/alberobello&psig=AFQjCNHOXS3Xq7DtEFIkSixOycpeLb0xeg&ust=1475769734423334
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUhoi41rXTAhUIlxQKHTIkD-EQjRwIBw&url=http://www.thepuglia.com/en/2013/06/the-beach-and-the-stacks-of-torre-santandrea-in-puglia/&psig=AFQjCNGQ1FX3YbvAh4q0pWVdvsriVP3Nkg&ust=1492868435440430


 

Hierna rijden we verder naar de mooie havenstad Otranto, de meest oostelijke stad van Italië. Het 
historische centrum is intact gebleven en straalt een Oosterse rust uit. De middeleeuwse binnenstad 
wordt gekenmerkt door smalle stenen straatjes die tussen de huizen door slingeren. De Turkse 
veroveraars plunderden en vernielden de stad in 1480 en brachten 12 000 inwoners om, de overlevenden 
hielden ze als slaven. In de Cappella di Martiri rust het gebeente van 560 martelaars die weigerden zich 
tot de Islam te bekeren. Bezoek aan de Santa Maria Annunciata Kathedraal waar we de prachtige 
mozaïekvloer kunnen bewonderen. Pizzalunch in een lokaal restaurant aan de haven. 
 
Van hieruit gaat onze tocht verder naar Gallipoli. 
 
 

 
 
Het oude centrum van Gallipoli ligt op een eiland en wordt daarom geheel omringd door zee, alleen een 
brug verbindt het stadje met het nieuwe gedeelte en de rest van het vasteland. Groot pluspunt hier is dat 
er vrijwel altijd een fijn briesje waait, en het dus niet snel te heet wordt. Een ander groot pluspunt is dat 
het oude centrum zo ontzettend gezellig en knus aandoet.  
De Cattedrale di Sant’Agata doet vooral pittoresk aan, zo tussen de nauwe straatjes en de schone was die 
buiten hangt te drogen. Het geeft Gallipoli die typisch Zuid-Europese sfeer. De haven is nog steeds in 
gebruik door traditionele vissers die hun buit bekijken of zich alweer voorbereiden op de volgende vaart 
door de netten te prepareren. 
Avondmaal en overnachting in Masseria Stali. 
  

Dag 10:  Ostuni - Polignano - Bari - Amsterdam   
 
Vertrek in de richting van Bari maar onderweg bezoeken we nog enkele leuke locaties. Allereerst 
bezoeken we Ostuni. (80km) 
  



 

Ostuni schittert in het omliggende 
groene landschap en bestaat uit 
verschillende niveaus, omdat de stad op 
een heuvel is gebouwd. Vanaf het 
centrum op de heuvel heb je een mooi 
uitzicht over het omringende landschap, 
met in de verte de turkooizen kleuren 
van de zee. De middeleeuwse 
ommuurde stad werd gebouwd zonder 
plan.   

Het is een doolhof van steegjes, 
trappen. Gebouwen werden op elkaar 
gebouwd en verbonden via bogen, om 

elkaar te ondersteunen. Het labyrint en tal van doodlopende straatjes was ook een perfecte manier om 
vijanden zoals de Grieken, Romeinen, Goten, Byzantijnen en Noormannen te misleiden. De witte kleur, 
die de stad zijn bijnaam geeft, is afkomstig van de witte kalk op de muren van de huizen. Deze kalk 
diende in de middeleeuwen om het zonlicht te weerkaatsen en licht in de straatjes te laten. Maar in de 
17de eeuw kreeg het echter nog een ander doel, de kalk werd aangebracht om huizen te desinfecteren 
en te beschermen tegen de toen heersende pest. Tegenwoordig zijn de witte huizen er om toeristen te 
trekken. De overheid moedigt iedereen aan om de huizen om de twee jaar te schilderen en betaalt de 
helft van de kosten. We wandelen door de wirwar aan straatjes van het middeleeuwse centrum die hun 
weg banen tussen de witte huizen. De straatjes liggen er prachtig bij. De huizen hebben groene en 
blauwe deuren. Op straat staan potten met geraniums en cactussen. Het geeft een gezellige sfeer en je 
zult er de tijdloosheid ervaren.  

Van hieruit gaat de tocht verder naar Polignano a Mare, een romantisch vissersdorp aan de Adriatische 
kust. De azuurblauwe zee ligt ingeklemd tussen dertig meter hoge rotsen waarop de oude stad is 
gebouwd. Na de heerlijke lunch in Ristorante Neuro vertrekken we naar het centrum van Bari. 

 

 
 
We maken een wandeling doorheen het oude centrum van de stad. Het interessantste deel van de stad 
bevindt zich op de landtong tussen de oude en nieuwe haven, waar verschillende historische gebouwen 
te bezichtigen zijn zoals: de kathedraal, de basilica San Nicola en het fort.  
 
We eindigen onze reis met nog enkele vrije uurtjes in de Barrio Muratino van Bari.  
Facultatief avondmaal op de luchthaven van Bari waarna vertrek van onze vlucht naar Schiphol. 
 
Terugvlucht naar huis 
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reisleider 
  
Vanhelmont Jean-Louis.  
 
 -  woonachtig in Diest-Schaffen en is 67 jaar 
 -  licentiaat geschiedenis en gediplomeerd gids 
 -  was 15 jaar schooldirecteur 
 -  gidst al meer dan 22 jaar 
 -  specialiteit : klassieke oudheid 

 
 

 

  

 
 

  



 

  

Prijs per persoon: 2295 euro  
Single supplement: 
 
Inbegrepen : 

- Internationale vluchten incl. bagage 

- Transport met een lokale Italiaanse bus en chauffeur 

- 9 x overnachtingen met ontbijt in geselecteerde hotels 

- 9 x avondmaaltijden (deels in de hotels en deels in lokale restaurants) 
Water en wijn inbegrepen bij de avondmaaltijden 

- 9 x lunch (dranken niet inbegrepen) 

- BTW en luchthaventaksen 

- De diensten van onze eigen reisleider gedurende gans de reis 

- De diensten van lokale gidsen daar waar verplicht (o.a. Pompeï) 

- De inkomgelden 
     

Niet inbegrepen: 

- fooi aan de Italiaanse chauffeur 

- annulatie- en reisverzekering 


