
Uw reisorganisator 
Sietske van der Maat 
s.vandermaat@srctravel.nl 
050 3 663 236 

 

Laat je verbazen en blijf je verwonderen over de schoonheid van Puglia 

met en SRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit en Kleurrijk Puglia 
8-daagse vlieg- en busreis naar Puglia 

met excursies per touringcar en verkenningen te voet 
 

DONDERDAG 5 T/M DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019 
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Verwacht niet: spectaculaire en naar de hemel reikende architectuur, geen verrassende 
collecties moderne kunst in kunsttempels van glas, staal en beton, elegante hooggehakte 
dames en razend getoeter… 

 
Nee! Zwerf door fotogenieke steegjes, krijtwit, maar doorbroken door weelderige bougainville 
en de wapperende bonte was boven je hoofd; laat je verrassen door doorkijkjes naar een 
landschap van rode aarde en kronkelige zilver-groene olijfboompjes of een uitzicht op een 
helderblauwe Adriatische zee en statige palmbomen; laat het leven aan je voorbij kabbelen in 
een haventje of ga een gesprek (met handen en voeten) aan met een groepje Italiaanse 
hangouderen op een bankje in een barok decor; verwonder je over de merkwaardige ronde 
huisjes met conische daken; bewonder en proef romige mozzarella en zongerijpte tomaten, 
donkere espresso, zoete clementines, gloedvolle, rode wijn of een frisse witte en met de hand 
en liefde gemaakte pasta… 

 
Vergeet even de tijd… Maar wees niet te laat bij de bus: er is nog zo veel moois te zien in 
Puglia! 

Met Uit de Kunst naar Puglia 
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Groepsreis, met ruimte voor de eigengereide reiziger 
Deze unieke en verrassende groepsreis heeft een uitgekiend programma dat 
uitgevoerd wordt door Uit de Kunst, Saskia Goddijn, Italië-liefhebber die met passie 
en enthousiasme en kennis van zaken zal vertellen en goed voor je zal zorgen. In 
Lecce en Matera worden we rondgeleid door een deskundige, lokale gids. 

Er is veel ruimte voor eigen invulling en beleving van prachtig Puglia: eenmaal 
wegwijs gemaakt, kunnen de meeste plaatsjes op eigen wijze en in eigen tempo 
verkend worden en op enkele gezamenlijke diners en lunches wordt ook de culinaire 
invulling van de reis door de individuele reiziger bepaald. 

We logeren in 

comfortabele hotel met een gunstige ligging ten opzichte van 
bezienswaardigheden 
De kamers zijn voorzien van alle gemakken die je van hotels in Italië mag verwachten. 

Comfort 
We maken dankbaar gebruik van een eigen touringcar met ervaren chauffeur en 
maken geen barre voettochten, echter aangezien wandelen de beste manier is om 
een stad te verkennen en te beleven en veel stadjes in Puglia op een heuvel liggen, 
is goed ter been zijn wenselijk, zo niet een “must”. 
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Programma (wijzigingen voorbehouden) 

DAG 1. DONDERDAG 5 SEPTEMBER: VERTREK NAAR PUGLIA, HOTEL IN ALBEROBELLO 
 
We vliegen van Nederland naar Bari, alwaar een comfortabele touringcar op ons wacht om ons naar het 
wonderlijk, witte dorp Alberobello te brengen. Hier zullen we de komende drie nachten te midden van 
de zo typische trulli, de traditionele ronde huisjes met conische daken logeren. 

 
Diner op eigen gelegenheid (in Nederland) 

 
DAG 2. VRIJDAG 6 SEPTEMBER: OSTUNI, AUTHENTIEKE LUNCH, LOCOROTONDO EN WIJN 

 
Vandaag brengen we een bezoek aan La città bianca (‘het witte stadje’) Ostuni, waar je je kunt laten 
betoveren door de wirwar van fotogenieke, krijtwitte steegjes (de inwoners van Ostuni zijn verplicht om 
hun huis elk jaar opnieuw te kalken) en genieten van de prachtige doorkijkjes over land en zee. 
Na het klimmen en struinen wacht ons een heerlijke, typische lunch. 

 

In de middag bezoeken we Locorotondo, een rustig stadje met rond lopende straten en smalle, 
rechthoekige huizen. Locorotondo wordt ook wel ‘het mooiste balkon van de Vallei van de Trulli’ 
genoemd: vanaf dit balkon valt de Apulische driekleurige lappendeken van rode aarde, zilver-groene 
olijfboompjes en witte trulli goed op. Een andere bijnaam van Locorotondo is la città del vino bianco, - 
waarom, dat moge duidelijk zijn. Nu we het er toch over hebben…Relatief veel vlak land, een goede 
bodem en door zon gekuste druiven: Puglia is goed voor maar liefst 26 DOC-wijnen. Daar moeten we er 
natuurlijk een paar van proeven! 
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Voordat we weer in Alberobello aankomen, maken we in stop in Martina Franca, een stadje waar barok 
en rococo hoogtij vieren. Misschien besluit je wel om je te midden van al dat moois heerlijk neder te 
vleien op een caféstoeltje en vind je ergens nog een plekje voor een overheerlijke pasticciotto met romige 
vulling. 

 
Gezamenlijke lunch, wijnproeverij, diner op eigen gelegenheid 

 
DAG 3. ZATERDAG 7 SEPTEMBER: STRUINEN IN ALBEROBELLO, HEERLIJKE LUNCH EN 
OLIJFOLIE 

 

We doen het rustig aan, vandaag. De ochtend is geheel naar eigen wensen, behoefte en energie in te 
vullen, maar een wandelingetje door ons eigen pittoreske Alberobello is zeker een aanrader. Op zoek 
naar een goed lunchadres hoef je niet te gaan; die hebben wij al gevonden! Na onze gezamenlijke lunch 
gaan we mogelijk kijken naar de productie en proeven van “het vloeibare goud van Puglia”: olijfolie (met 
een productie van meer dan 280 miljoen liter per jaar is Puglia de grootste olijfolieproducent van Italië). 

 
Gezamenlijke lunch 
Diner op eigen gelegenheid 
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DAG 4. ZONDAG 8 SEPTEMBER: MOOIE TOCHT NAAR LECCE, GEZAMENLIJK GENIETEN VAN 
EEN TYPISCH DINER IN EEN RESTAURANT 

 
Een mooie tocht brengt ons vandaag naar barokstad Lecce! Vanzelfsprekend zullen we onderweg een 
stop maken voor koffie met iets lekkers en ook voor de lunch. 
Vanavond dineren we in Lecce gezamenlijk. 

 
Lunch op eigen gelegenheid 
Gezamenlijk diner in Lecce 

 
DAG 5. MAANDAG 9 SEPTEMBER: BAROKSTAD LECCE EN MOZAIËK IN OTRANTO 

We verkennen het heerlijke Lecce met een gids en staan uitgebreid stil bij de frappante, overdadige 
barokke rijkdom van dit roomwitte stadje. Na de stadwandeling is er tijd om Lecce op eigen gelegenheid 
nog wat verder op te verkennen en te lunchen. Het is niet moeilijk om je goed te vermaken en heerlijk 
te eten in de stad: naast kunst en cultuur biedt Lecce opmerkelijk veel winkeltjes met delicatessen, lokaal 
handwerk en design, maar ook talloze gezellige en stijlvolle bars, cafés en restaurantjes. 
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In de middag gaan we naar kuststadje Otranto, - het meest Oostelijk gelegen stadje van heel Italië. Bij 
helder weer zien we Albanië liggen en het mobiele netwerk wisselt voortdurend van Italiaans naar 
Albanees. In Otranto zien we onder andere de romaans-gotische dom met een indrukwekkend 
vloermozaïek, in de 12e eeuw gelegd door één secure en geduldige man! 

 
Lunch op eigen gelegenheid 
Diner op eigen gelegenheid 

 
DAG 6. DINSDAG 10 SEPTEMBER: MOOIE TOCHT NAAR HOTEL NABIJ MATERA (BASILICATA), 
GEZAMENLIJK DINER IN HOTEL 

 
Een mooie tocht met een aantal stops op plekken die de moeite waard zijn, doet ons Puglia verruilen 
voor de Basilicata. 

 
Lunch op eigen gelegenheid, gezamenlijk diner in hotel 

 
Dag 7. WOENSDAG 11 SEPTEMBER: MEANDEREN DOOR MATERA EN HET LAATSTE LEKKERE 
DINER IN HET HOTEL 
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Vandaag meanderen we door Matera, de culturele hoofdstad van 2019, met een lokale gids. Het is een 
bijzondere ervaring om rond te dwalen in deze vreemde en bevreemdende stad en te zien hoe men hier 
eeuwenlang – tot ver in de jaren vijftig van de twintigste eeuw - met de hele familie, dieren, hebben en 
houden woonde in de typische Sassi (grotwoningen). We zien echter niet alleen grotwoningen, maar ook 
een grotkerk, mét prachtige fresco’s. 

 
Lunch op eigen gelegenheid, gezamenlijk diner in hotel 

 
Dag 8. DONDERDAG 12 SEPTEMBER: BARI 

 
We brengen een bezoek aan de fascinerende stad Bari en vertrekken daarna naar de 
luchthaven van Bari, vanwaar we naar Nederland vliegen. Op Schiphol staat een touringcar te wachten 
die ons (indien relevant) naar Heerenveen, Drachten, Haren en Groningen brengt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijzigingen voorbehouden 
 
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele 
keer en om verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op 
(inter-)nationale en/of religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een 
andere volgorde worden uitgevoerd. Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen 
te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 
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Praktische zaken 

Wit en Kleurrijk Puglia 
8-daagse vlieg- en busreis naar Puglia 

met excursies per touringcar en verkenningen te voet 
 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER T/M DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019 

Organisatie: de reis wordt georganiseerd door SRC Reizen in Groningen, een reisorganisatie die 
vanzelfsprekend aangesloten is bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Het programma is samengesteld 
en wordt uitgevoerd door Uit de Kunst - Saskia K. Goddijn. 

 
Toelichting organisatie: 
De reis is bedacht en wordt begeleid door Uit de Kunst, Saskia Goddijn. De reis wordt georganiseerd 
door een reisorganisatie: SRC Reizen in Groningen. Het honorarium van bedenker en begeleider Saskia 
Goddijn en de kosten van zaken zoals vervoer, verblijf en entrees maken deel uit van de uiteindelijke 
reissom. 

 
Dit betekent dat: 
De reis geboekt wordt bij de reisorganisatie (SRC Reizen) en dat Saskia Goddijn niet aansprakelijk is 
voor eventuele problemen die te maken hebben met de daadwerkelijke organisatie van de reis, zoals het 
vervoer en hotels, daarvoor is de reisorganisatie SRC Reizen, verantwoordelijk. 
Indien u genoodzaakt bent een geboekte reis te annuleren, u de bij SRC Reizen geboekte reis ook 
annuleert bij SRC Reizen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 

 
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele 
keer en om verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op 
(inter-)nationale en/of religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een 
andere volgorde worden uitgevoerd. Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen 
te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 
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Reissom: 1698,00 
Toeslag eenpersoonskamer: 250,00 
Reissom inclusief: 

• Vlucht Nederland – Italië v.v. 
• Excursies per touringcar 
• 7 overnachtingen in comfortabele hotels op basis van logies en ontbijt en op basis van 

tweepersoonskamers (voor eenpersoonskamers geldt een toeslag) 
• Ontbijt dag 2 t/m 8 
• Excursies zoals omschreven 
• Inleidingen en begeleiding van Saskia Goddijn 
• Entreegelden en groepsreserveringen van de in het programma genoemde onderdelen 
• Lokale gids in Lecce 
• Lokale gids in Matera 
• Lunch dag 2 
• Wijnproeverij dag 2 
• Lunch dag 3 
• Diner dag 4 
• Diner dag 6 
• Diner dag 7 
• Calamiteitenfonds 
• Toeristenbelasting 
• Transfer Schiphol – noorden van Nederland (Heerenveen, Drachten, Haren, Groningen) 12 

september. NB. De transfer is alleen geregeld op 12 september, niet op 5 september! 

 
Niet inbegrepen: 

• Transfer woonadres – Schiphol 
• Lunches, m.u.v. lunch dag 2 en dag 3 
• Diners dag 1, 2, 3, 5, 8 
• Reis- en/of annuleringsverzekering 
• Fooien locale gidsen en chauffeurs 

 
Minimum aantal deelnemers: 25 
Uiterlijke inschrijfdatum: 7 maart 

 
Wijzigingen voorbehouden 

 
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele 
keer en om verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op 
(inter-)nationale en/of religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een 
andere volgorde worden uitgevoerd. Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen 
te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 
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Hotelinformatie 
Hotel Lanzillotta in Alberobello 

Ligt in het centrum van Alberobello en is ingericht in één van de oudste gebouwen van de stad. Het 
hotel is recentelijk volledig gerenoveerd, de kamers zijn netjes en comfortabel, met eigen badkamer en 
wc, gratis wifi en een ledtelevisie. Naast het hotel ligt het restaurant Cucina dei Trulli, waar 
eenvoudige, authentieke en smakelijke gerechten geserveerd worden. 

Zie ook: http://www.hotellanzillotta.it 

Hotel delle Palme in Lecce 

Is een klassiek-Italiaans ingericht hotel nabij het centrum van Lecce, het is ca. 10 minuten wandelen 
naar de belangrijkste bezienswaardigheden en naar restaurantjes en cafés. Het hotel heeft ook een 
restaurant, een bar/ lounge en een koffiebar. De kamers zijn modern en beschikken over badkamer en 
wc, gratis wifi, minibar en ledtelevisie. 

Zie ook: https://www.hoteldellepalmelecce.it/en/ 

Hotel La Corte nabij Matera 

Dit hotel ligt heerlijk buiten, op zo’n 6 km afstand van Matera. In de tuin is het fijn vertoeven. Het hotel 
beschikt over een restaurant, lounge met bar en de kamers beschikken over gratis wifi, een balkon, een 
flatscreentelevisie. 

Zie ook: http://www.hotellacortematera.it/it/home/ 
 
 

Vluchtschema 
De vluchten worden uitgevoerd door Transavia. 

5 september 2019: HV 5819 Amsterdam – Bari 17.45 – 20.15 uur 

12 september 2019 HV 5820 Bari – Amsterdam 21.00 – 23.40 uur 

NB. Voor de reis Schiphol – Heerenveen, Drachten, Haren en Groningen op 12 september is een 
transfer per touringcar geregeld. NB. Er is geen transfer naar Schiphol op 5 september 

AANMELDEN? Klik hier 
(of op de link in het mailvenster) 

Vol is vol! 

Wijzigingen voorbehouden 
 
We hebben het reisprogramma zorgvuldig uitgestippeld en georganiseerd. Toch kan het een enkele 
keer en om verschillende redenen nodig zijn om een wijziging in het programma aan te brengen. Op 
(inter-)nationale en/of religieuze feestdagen, bijvoorbeeld, kunnen programmaonderdelen in een 
andere volgorde worden uitgevoerd. Ook kan een programmaonderdeel daardoor in zijn geheel komen 
te vervallen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 


