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Basilicata en Apulie: de "Sassi" en "Trulli" tour 
Een 8 daagse fietstocht  
 
Tour Code: ITBASPUG01C 

 
 

 

 

Een heerlijke week fietsen in de omgeving van het bijzondere Alberobello en Matera, 
beide behorende tot het UNESCO wereld erfgoed. Het thema van deze reis zijn glooiende 
heuvels met olijfbomen, wijngaarden en eikenbossen zo ver het oog reikt. Van Matera’s 
“Sassi”, een wijk met grotwoningen bereik je de Itria vallei, een Kars gebied, ook wel de  
vallei van de ‘Trulli’ genoemd, vanwege de duizenden kalkstenen bouwwerken (in het 
Italiaans trullo genoemd), die als kenmerk een kegelvormige dak hebben en vaak versierd 
zijn met primitieve, christelijk of magische symbolen. Bij de bouw van deze Apulische 
trulli wordt geen gebruikgemaakt van cement.  

Je fietst door een explosie van geuren en kleuren, langs oude olijfboomgaarden en nog 
veel oudere boerderijen. Weer terug in het mysterieuze landschap van Basilicata, daal je 
freewheelend af in Bradano vallei en langs de natuurlijke oase van San Giuliano keert de 
route weer terug naar Matera. De Zuid-Italiaanse schoonheid, zon, rijke culturele 
verleden, diepgewortelde tradities, overheerlijke Mediterraanse gerechten en vooral de 
warmte en gastvrijheid van haar inwoners zullen van deze fietstocht een onvergetelijke 
vakantie maken. 
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Programma in het kort: 

1. Aankomst in Matera 
2. Matera – Alberobello   
3. Rondrit in de omgeving van Alberobello   
4. Alberobello – Bradano Vallei 
5. Bradano Vallei / Montescaglioso 
6. Montescaglioso rondrit 
7. Montescaglioso - Matera 
8. Vertrek 
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Periodo:  
Individuele reis: Iedere dag van maart tot oktober. Juli en augustus kunnen erg warm zijn 
(alleen op verzoek) 
Groepreizen: Iedere zaterdag in mei, juni, september en oktober (op verzoek) 

Deelnemers: individuele reis minimum 2 personen / groepsreis minimum 6 personen 

Niveau: 2,5  
Fietsen in een heuvelachtig landschap. De steilere hellingen zijn kort en de langere niet te 
steil. Fietservaring is nodig. De dagelijkse afstanden liggen tussen 25 km en 70 km. 
Totale kilometers: 294 km   
Totale niveauverschillen: 2.380m en – 2.380m 
 

 
 
 
Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomst in Matera .                                              
Matera is internationaal bekend vanwege de oude stadswijk, Sassi di Matera (rotsen van 
Matera) en sinds 1993 staat het op de lijst van Werelderfgoed van Unesco. De Sassi, van 
origine een prehistorische nederzetting, zijn woningen uitgehakt in de tufstenen rotsen en 
zeer karakteristiek voor Basilicata en Apulië. Veel van deze woningen zijn niet veel meer 
dan grotten en veel straten lopen over de daken van deze woningen.   
's Middags kun je een rondleiding door de Sassi met zijn smalle steegjes boeken, kleine 
pleintjes, grotwoningen, rotskerken en kelders. Een aanrader is om 's avonds in één van de 
suggestieve grotrestaurantjes te dineren.   
 
Overnachting met ontbijt in Matera 
 
Dag 2 Van Matera naar Alberobello  
Na het ontbijt worden de fietsen en de routebeschrijvingen overhandigd. De route verlaat 
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Matera en gaat naar Alberobello. Onderweg passeer je  kleine dorpjes als Gioia del Colle 
en Noci, waar de tijd stil lijkt te staan. Alberobello wordt ook wel de hoofdstad van de 
“trulli” genoemd. De Trullo is rond het jaar 1500 ontstaan. Verhaal gaat dat de bewoners 
van de trulli de huizen zonder cement bouwden, omdat deze dan ook snel weer 
afgebroken konden worden, zodat er dan minder belasting betaald hoefden te worden. 
Deze bouwstijl is karakteristiek voor Itria vallei (in het Italiaans: Valle d’Itria ), in het 
Murge gebied de regio Apulië (in Italiaans: Puglia).   
 
Overnachting in het historische centrum in, hoe kan het ook anders, een echte trullo uit 
1600 
 
Overnachting met ontbijt in Alberobello 
Afstand: 69 km 
Niveau: eenvoudig tot gemiddeld 
 
Dag 3 Twee mooie rondritten in de omgeving van Alberobello 
 
Vandaag zijn er twee mooie en gevarieerde rondritten waaruit gekozen kan worden 
 
1.Alberobello - Cisternino – Locorotondo  
Vandaag staat een rondrit op het programma en fietst u richting de Itria Vallei, een 
liefelijke landschap met vele olijfbomen, authentieke dorpjes en ... de magische Trulli.  
Vallei is eigenlijk geen juiste benaming, want het is geen typische vallei in een 
berglandschap, maar de vallei is gevormd door Karst verzakkingen. De route passeert 
Cisternino, dat de zo typische bouw voor deze regio heeft: een oud historische centrum 
bestaande uit witgewassen stenen gebouwen met koele, schaduwrijke interieurs, een 
wirwar van steegjes en vele kerken. Een klim over een heuvel brengt je uit de Itria vallei 
naar Locorotondo, een echte barokparel. De route keert weer terug naar Alberobello voor 
een tweede overnachting in de Trullo 
 
Overnachting met ontbijt in Alberobello 
Afstand: 45 km 
Niveau: eenvoudig  
 
2. Een rondrit naar Castellana Grotte 
Een mooie rit door een zonnig landschap naar de Castellana ondergrondse grotten Het is 
een netwerk van 3 km met mooie stalactieten en stalagmieten. Na afloop fiets je weer terug 
naar Alberobello voor een tweede overnachting 
 
Overnachting met ontbijt in Alberobello 
Afstand: 40 km  
Niveau: eenvoudig  
 
Dag 4 Alberobello - het land van de Ravijnen 
Alberobello weer verlatend ga je nu naar het zuiden richting de provincie van Tarante 
(Tarento). De route gaat over verlaten wegen omringd door wijngaarden, langs de dorpjes 

https://www.grottedicastellana.it/en/the-caves/
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Mottola en Palagianello. Dit wordt het land van de ravijnen genoemd, vanwege de vele 
bergkloven vaak meer dan 100m diep.   
 
Overnachting met ontbijt langs de Bradano rivier  
Afstand: 70 km  
Niveau: eenvoudig  
 
Dag 5 Bradano Vallei  / Montescaglioso: het land van de fruitbomen   
De route van vandaag volgt de Bradano Rivier omringd door wijngaarden en 
sinaasappelbomen. Even een lichte klim de Montescaglioso heuvel op en dan weer bergaf 
de vallei in waar je in een agritoerisme overnacht waar vele soorten groenten verbouwd 
worden. Een bezoek aan de Benedictijnse abdij is bijna een must. Na afloop van de tocht 
kunt u heerlijk ontspannen in het zwembad. 
Overnachting met ontbijt in Montescaglioso 
Afstand: 55 km 
Niveau: eenvoudig 
 
Dag 6  Montescaglioso: de Via Appia 
Vandaag kun je lekker luieren in het zwembad, maar ook een mooie fietstocht maken. De 
route volgt de antieke Romeinse "Via Appia", een klim en je passeert het schilderachtige 
dorp  Miglionico, met een mooi uitzicht over de vallei. Terug naar het agritoerisme voor 
een ontspannende duik in het zwembad. 
 
Overnachting met ontbijt in Montescaglioso 
Afstand: 35 km  
Niveau: gemiddeld  
 

 
Dag 7 – Montescaglioso - Matera  
Terug naar Matera via het Park van de Rotskerken. Na 12km stal je voor even de fietsen bij 
een boerderij om de Cravina Canyon in te wandelen en te bezichtigen. Het is misschien 
een goed idee om te picknicken in de grotten van Cristo La Selva, een dorpje in het hart 
van het park. De route vervolgt naar het overnachtingsadres in Matera  
 
Overnachting met ontbijt in Matera 
Afstand: 25 km 
Niveau: gemiddeld  
 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 
Na het ontbijt eindigt deze mooie tocht land Sassi en Trulli. 
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Hotels: 
Grot hotels, Trulli en agriturismo 

 
Prijs per persoon 2022 
Standard hotels  
In een tweepersoonskamer  € 698 
In eenpersoonskamer € 908 
Toeslag halfpension op verzoek 
Extra nacht in Matera in tweepersoonskamer € 50,00 
Extra nacht in eenpersoonskamer zijn € 85,00 
 
Comfort hotels 
In een tweepersoonskamer  € 900 
In eenpersoonskamer € 1.160 
Toeslag halfpension op verzoek 
Extra nacht in Matera in tweepersoonskamer € 95,00 
Extra nacht in eenpersoonskamer zijn € 110,00 
 
Hybride fiets met 27 versnellingen € 95,00 
E-bike or gravel road bike rental  € 195,00 
Carbon road bike € 210,00 
Helmet € 5,00 



7 

 

Transfer Bari Airport - Matera (min 2 persons) –Bari airport op verzoek 
 
Extra op verzoek:  
 

 begeleide rondleiding door de Sassi vanaf € 25,00 p.p. / duur 2 uur 
Een wandeling door de Sassi-wijk op onderzoek naar typische binnenhofjes en 
grotwoningen. 

 Kaaslaboratorium in de Itria vallei vanaf € 35,00 p.p. / duur 1,30 uur 
Een kaasworkshop in de Valle d’Itria. Hier wordt u ingeleid in de kaaswereld van 
Apulië… Ontdek de geheimen van heerlijke lokale kazen! 

 Wijnproeverij in Locorotondo vanaf € 40,00 p.p. / duur 1,30 uur. 
In Apulië worden fantastische wijnen gemaakt. Boek een wijnproeverij bij een 
wijnboer in Locorotondo, bekend vanwege zijn witte wijnen…maar niet alleen! 

 

Inbegrepen in de individuele tour: 

 7 overnachtingen  met ontbijt: 3 nachten in ***sterren hotels en 4 nachten in een 
agritoerismes / comfort in **** hotels 

 bagagetransport 
 road book in het Engels of Italiaans  
 gps tracks op verzoek 
 back up service 
 Briefing 

 

Niet inbegrepen in de reis:  
 Toeristenbelastingen, die direct in het hotel afgerekend moeten worden. 
 Medische, bagage en annuleringsverzekering (die wij ten zeerste aanraden)  
 Minivan assistentie 
 Drinks, lunches en diners 

 
Groepsreizen op verzoek. Overnachting in Comfort hotels met halfpension inbegrepen 
(prijs p.p.): 
In tweepersoonskamer € 1.585  
In eenpersoonskamer € 1.845 

Inbegrepen in de groepsreis: 

 7 overnachtingen  met ontbijt in comfort hotels 

 7 diners 

 bagagetransport 

 road book in het Engels of Italiaans  

 gids op de fiets 

 transfer van en naar het vliegveld van Bari 

 begeleide rondtour door de Sassi 

 back up service 
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 assistentie 
 

Niet inbegrepen in de reis:  
 Toeristenbelastingen, die direct in het hotel afgerekend moeten worden. 
 Medische, bagage en annuleringsverzekering (die wij aanraden)  
 Minivan assistentie 
 Drinks, lunches en diners 

 
 
 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 
 


