
8-daagse vliegreis Apulië
Italia Classica te Schoorl
De heer C.J.M. Jonkman
16-10-2022 tot en met 23-10-2022

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

dag 1, zo 16-10
Directe lijnvlucht van Amsterdam naar Bari (11.55-14.25 uur). Santa Maria di Siponto. Twee
overnachtingen in Manfredonia.

dag 2, ma 17-10
In het bedevaartsoord San Giovanni Rotondo staan Padre Pio en de architectuur van Renzo Piano
centraal. In het hooggelegen Monte Sant’Angelo bekijken we de ondergrondse San Michele, een
kerk met als motto hic est locus terribilis, een ontzagwekkende plaats van verering. Tot slot
bezoeken we het roomwitte kuststadje Vieste.

dag 3, di 18-10
Castel del Monte is een volmaakt achthoekig gebouw, dat het omliggende landschap domineert.
We maken uitgebreid kennis met bouwer Frederik II, de stupor mundi, de man die de wereld
versteld deed staan. In Matera wandelen we langs de grotwoningen en bezoeken we Palazzo
Lanfranchi, dat een collectie middeleeuwse én hedendaagse kunst heeft. Via de kenmerkende
witte trulli van Alberobello rijden we naar het hotel in Ostuni, waar we de rest van de reis
verblijven.

dag 4, wo 19-10
In de barokstad Lecce maken we een stadswandeling langs de overweldigende barokfaçade van
de Santa Croce, het imposante Dom-complex en de Chiesa del Rosario. Na een kort (vrijblijvend)
bezoek aan een producent van carta pesta en een lunch op eigen gelegenheid rijden we naar
Otranto. Hier brengt een stadswandeling ons bij de kathedraal met haar bizarre vloermozaïek.

dag 5, do 20-10
We wandelen door het sfeervolle oude centrum van de belangrijke havenplaats Bari. De
beschermheilige van de stad is Sint-Nicolaas, wiens stoffelijke resten zich in de crypte van de
Basilica di San Nicola bevinden. Ook bekijken we de kathedraal. ‘s Middags brengen we een
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bezoek aan het Castello met de gipsoteca. We besluiten de dag bij de opgravingen van Egnazia.

dag 6, vr 21-10
We brengen een bezoek aan de kloosterkerk Santa Maria di Cerrate en bewonderen de fresco’s in
de Santa Caterina d’Alessandria in Galatina. In Gallipoli, gelegen op een klein schiereiland in de
Ionische zee, is er tijd om te lunchen. Terug in Ostuni wandelen we door het centrum met de Dom.

dag 7, za 22-10
Brindisi was het eindpunt van de Via Appia, de oude Romeinse legerweg die de stad met Rome
verbond. Hier brengen we een kort bezoek aan het Archeologisch Museum en de S.Giovanni al
Sepolcro. ‘s Middags gaan we naar Taranto, de oude Griekse kolonie, waar we de uitmuntende
collectie van het Archeologisch Museum en de Dom bekijken.

dag 8, zo 23-10
Na een vrije ochtend transfer naar de luchthaven van Bari voor de directe lijnvlucht terug naar
Amsterdam (15.10-17.50 uur).
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