
               Borgo San Marco 

10-daagse rondreis Puglia 

Dag 1 Amsterdam-Bari en Bari-Fasano 

Vliegreis van Amsterdam naar Bari  waar de huurauto klaar staat en het is dan nog een uurtje rijden 

naar de Borgo San Marco. De  Masseria dateert uit de 15e eeuw en bestaat  uit een hoofdgebouw en 

verschillende bijgebouwen, omgeven door eeuwenoude olijfbomen. De comfortabele agriturismo 

produceert uitstekende olijfolie en beschikt over een bar, restaurant met terras en een royaal 

zwembad omgeven door olijfbomen. De Adriatische zee ligt op 2km afstand en er zijn fietsen te huur. 

Dag 2 t/m 3 Fasano 

In de omgeving is veel te zien. Bezoek de Valle D’Itria waar verschillende bezienswaardige stadjes in 

een groen heuvellandschap liggen.  Alberello, (UNESCO)is beroemd om de trulli en Marina Franca 

heeft een van de best bewaarde historische barokke stadscentra van de omgeving. Het pittoreske 

witte stadje Ostuni ligt boven op een heuvel en trappen leiden hier naar het hoogste punt.  

Dag 4  Fasano – Matera 80km 

Op weg naar het binnenland naar het bezienswaardige 

Matera, waar tientallen kerken met fraaie fresco’s  uit 

de rotsen zijn gehouwen. Daarnaast is de hoofdstad 

van Basilicata beroemd om zijn sassi. Sinds 1993 staan 

de Sassi en het park van de rotskerken op de lijst  

werelderfgoederen van UNESCO.  

 

Dag 5 Matera 

De op elkaar gestapelde holwoningen (Sasisi)  in de 

wijken  Sasso Barisano en de Sasso Caveoso. waren 

vroeger bestemd voor de allerarmsten, maar zijn nu vooral gewild bij kunstenaars.  

In het beroemde boek 'Christus kwam slechts tot Eboli' van Carlo Levi wordt aangrijpend omschreven 

hoe arm en desolaat het hier was tot ver in de 20e eeuw.  

 



 

Dag 6 Matera-Taranto- Gallipoli 190km 

Langs de kust naar Taranto, een van oorsprong Griekse stad met als belangrijkste bezienswaardigheid 

het Archeologisch Museum, met één van de belangrijkste Griekse en Romeinse collecties v/h land. 

Aan het einde van de dag wacht Gallipoli,  prachtig gelegen op een eilandje in de azuurblauwe 

Ionische Zee. De meeste huizen en talrijke binnen de stadsmuren dateren uit de 17e eeuw en de 

overnachting is gereserveerd  in een historisch herenhuis in het centrum. 

Dag 7 Gallipoli 

Een wandeling over de stadmuren van Gallipoli biedt een fraai uitzicht over zee en de kustlijn. Ga ook 

een kijkje nemen in de smalle pittoreske straatjes en bij de vismarkt. In het oude centrum bevinden 

zich leuke winkels, restaurants, een stadsstrand en terrassen met uitzicht op zee. Het stadseiland is 

met een brug verbonden met het vasteland en hier ligt het moderne deel, met mooie winkels en een 

zeehaven. Iets ten zuiden van Gallipoli bevinden zich de mooiste zandstranden met beach clubs. 

Dag 8 Gallipoli – Otranto 155km 

De mooie kustroute leidt  naar Santa Maria de Leuca, het zuidelijkste punt waar de Adriatische en 

Ionische Zee bij elkaar komen. Een spectaculaire route langs de oostkust biedt prachtige vergezichten 

en de rit eindigt in Otranto. Masseria Monte Lauro is een sfeervolle masseria uit het jaar 1878 

gelegen in een rustige en landelijke omgeving op 2km van Otranto. 

 

Dag 9  Otranto  

Otranto ligt in de Salento, een streek met prachtige zandstranden, idyllische kusten, natuurparken en 

oude burchten. Dit is de streek waar de Italianen zelf graag op vakantie gaan en het levendige 

havenplaatsje Otranto is één van de mooie plaatsjes aan  zee. Het oude stadscentrum wordt 

omgeven door een dikke stadsmuur en bij de ingang staat een indrukwekkende burcht.  

De barokstad Lecce ligt op 40km en is de meest bezienswaardige stad van Apulië, ook wel het 

Florence van het zuiden genoemd. Er zijn prachtige kerken en twee amfitheaters te vinden. 

Dag 10  Otranto – Bari – Amsterdam 

Vandaag rijdt u weer terug naar Bari, waar u de auto inlevert op de luchthaven en terugkeert naar 

Amsterdam. 

Fly & drive vanaf € 950 per persoon (in de maanden juli en augustus geldt een hoogseizoenstoeslag) 

De rondreis is aan te passen en uit  te breiden tot een 8 of 15-daagse reis met een korter of langer 

verblijf in de genoemde plaatsen. Het is mogelijk vanaf Amsterdam naar Bari te vliegen of vanaf 

Eindhoven naar Brindisi. De overnachtingshotels zijn ondergebracht in historische gebouwen en met 

veel zorg geselecteerd, zij verdienen het predicaat kleinschalig en charmant .  


