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ITALIENS SKØNNE UKENDTE STØVLEHÆL

De karakteristiske Trulli-hytter.

Apulien – på italiensk La Puglia – regionen, der
strækker sig flere hundrede kilometer langs
det grønblå Adriaterhav helt ned til støvlehælens spids. En mosaik af sand og sten, frodige
bjergskråninger og kornmarker, frugt og olivenplantager så langt øjet rækker. Stenede
bakkedrag, rolige laguner og hvide landsbyer,
der hænger ud over de stejle klipper mod
havet.

Firenze”. Helt deres eget præg har de såkaldte trullilandsbyer bygget af lutter kegleformede, hvide
huse. En byggestil som kun findes her i Apulien.
Den mest berømte af disse landsbyer er
Alberobello, som har fået en plads på UNESCO’S
verdensarvsliste.
Vi bor under hele kurset i den lille by Conversano,
30 km fra Bari og 10 km fra kysten. Den middelalderlige del af byen er på vanlig vis bygget op
omkring en gammel borg på en bakketop. Vi bor
lige over for borgen i et middelalderligt adelspalæ,
der blev færdigrenoveret sidste år. Huset er en oplevelse i sig selv, meget smukt restaureret med værelser, der næsten er små lejligheder, hver med sin lille
køkkenniche. Der er tagterrasse med udsigt over
hele egnen til fælles afbenyttelse. Vort samlingslokale er i et kloster to minutters gang fra vort
opholdssted. Her hører vi om stedets historie og
samfundet i dag.
På vore udflugter kommer vi til de nærliggende
hvide landsbyer, fra Martina Franca og Ostuni inde
i landet til Polignano ved kysten. En heldagstur
bringer os til byen Matera, som også er indskrevet i
UNESCO’S verdensarv, og er en af Syditaliens mest
fascinerende seværdigheder. Huler, kirker og huse
er nærmest støbt ind i klipperne, hvor tagene på èn
række huse danner gade i etagen ovenover.
Det syditalienske køkken er meget raffineret, tilberedt af områdets gode råvarer.
På kurset medvirker journalist og forfatter Rie
Boberg.

REJSEFAKTA
Den rejsende i Apulien vil først og fremmest være
forundret og overvældet ved fornemmelsen af at
befinde sig på grænsen mellem to verdener, med et
ben i Europa og et andet i Orienten. Landsbyerne er
hvide, byggestilen arabisk præget og ganske anderledes fra, hvad den garvede italiensrejsende ellers
kender. De større byer er stærkt præget af barokken. Især den smukke Lecce, også kaldet ”barokkens

Alle værelser har bad og toilet.
Krav til fysik: Hotellet er i 3 etager, forbundet med
en del trapper, og der er ikke elevator. Se side 3.
Varighed: 9 dage
Fly: Kastrup-Milano-Bari
Pris kr. 10.700,- alt inklusive, se side 4
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000,Tilslutningsfly i DK ca. kr. 1.250,- inkl. skatter
Kyststrækning i Apulien.
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