
“Maak het mee, een uniek 

Beleef de romantiek van de � lm “ Tulipani” 
in een weekendje Zuid-Italië en ervaar 
“La Dolce Vita” met Zuid Italië Reizen!     

-weekend in Puglia!”

Waan je even als Gauke en Anna in het sprookje dat “Puglia” heet. Bezoek betoverende kegelvormige huisjes genaamd 
“trulli”, verbaas je over de prachtige natuur en overnacht in karakteristieke grotwoning in Matera. Beleef de warmte 

en passie van de Italianen onder een strakblauwe hemel die zich uitspant boven de kleurrijke olijfgaarden. 
Volg de middeleeuwse weggetjes dwars door het trullo landschap… en laat alles achter je…

Beleef zelf het “Tulipani-weekend”  nu voor slechts € 550,- pp
Exclusief voor de fi lm Tulipani is er door Zuid Italië Reizen een vierdaagse beleving van Puglia georganiseerd. Deze reis bestaat uit;

♥ In Totaal 3 overnachtingen waarvan 2 in echte trullo en 1 in een grot! 

♥ Een bijzondere fi etstocht door het landschap van de trulli met local Daniele…

♥ Een wijn- of olijfolie proeverij naar keuze

♥ Een retourvlucht met Transavia

♥ Een huurauto (miniklasse) incl. basisverzekering www.zuiditaliereizen.nl

grafisch ontwerp: www.okographia.com



Neem contact op met Valeria 0039 33 15 41 33 52 of met Raffaella 06 21 16 47 57 
en informeer naar alle mogelijkheden of kijk op 

www.zuiditaliereizen.nl

Slapen in een trullo in Ceglie!

Locatie 1 
Ceglie e trulli 2 nachten

De omgeving
Ontdek Ceglie – “Stad van artistiek belang en Land van de Gastro
nomie”. Ceglie is beroemd in heel Italië om de culinaire hoog
standjes en de vele bewijzen van de oude geschiedenis. Maar ook 
Grottaglie, Martina Franca en Ostuni liggen op steenworp afstand 
en zijn zeker een bezoek waard!

Slapen in een prachtig complex van trulli uit de achttiende eeuw, 
voorzien van alle gemakken en een eigen zwembad! 

Geniet van een ontbijt uit de streek, compleet met vers  
gebak en fruit, terwijl je uitkijkt over de olijfgaard! 

Daniele en zijn familie heten je welkom!

Locatie 2 
Authentiek Matera 1 nacht

De omgeving
Een van de bizarste steden van Italië is Matera. De Sassi (stenen) 
waar Matera om bekend staat, zijn grotwoningen, uitgehakt uit 
tufsteen, waar grote families in leefden. Naast de grotwoningen 
heeft Matera ook een honderdtal grotkerken van de eerste eeu
wen na Christus sommige liggen zelfs volledig ondergronds.  
Matera is een prachtig prehistorisch stadje en niet voor niets veel 
gebruikt als filmdecor. Bovendien is de stad onlangs uitgeroepen 
tot culturele hoofdstad van Europa!

De B&B Slapen in een grot … 

       
Deze B&B ligt in het hart van de Sassi di Matera. De kamers zijn 

teruggebracht naar de oude staat van de oude huizen, uitgehakt 
uit rotsen, maar wel voorzien van de moderne gemakken.  
Het complex bestaat uit zeven eenheden op twee niveaus,  

allemaal met een eigen ingang, eigen badkamer met douche, 
airconditioning en een minibar. 

De Fietstocht…de bewaarde geheimen van Puglia
Spring op de fiets om samen met Daniele de omgeving te verkennen! Fietsend door het trullo landschap kom je langs bijzondere 
plekjes die je als bezoeker nooit alleen zult vinden. Oude boerderijen, trulli huizen en een ontmoeting met de lokale bevolking…

Je kunt kiezen uit een tour door het trullo landschap met een wijnproeverij OF een fietstocht door het natuurpark  
met een olijfolie proeverij; voor ieder wat wils!

Uw verblijf 
Het trulli landschap en het prachtige prehistorische stadje Matera  

wat tevens is uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa!


