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Basilicata & Apulië: de hak van de laars 
Een 8 daagse fietsvakantie  
 

Tour Code: ITBASPUG02C 

 

 
 

Een week heerlijk fietsen in Basilicata en Apulië, de hak van de Italiaanse laars, omringd 

door glooiende heuvels bedekt met olijfbomen, wijngaarden en eikenbossen. De route gaat 

door zonnige valleien, kleine dorpen, langs oude boerderijen en je geniet van lokale 

heerlijkheden en uitstekende wijnen. De reis begint in Basilicata, waar je Alberobello en 

Matera bezoekt, beide behorende tot het UNESCO werelderfgoed. De fietstocht vervolgt 

verder naar het zuiden, naar Apulië met zijn zandstranden, duinen en natuurreservaten. 

Het is het gebied van de antieke Messapi beschavingen, rots nederzettingen en kastelen. Je 

bereikt de Itria-vallei, een Kars gebied, ook wel de vallei van de ‘Trulli’ genoemd, 

vanwege de duizenden kalkstenen bouwwerken, de trulli, die als kenmerk een 

kegelvormige dak hebben en vaak versierd zijn met primitieve, christelijk of magische 

symbolen. 

De laatste dagen zijn gewijd aan de Salento en dit betekent zon, zee en de opmerkelijke 

natuur van deze landstrook, ingesloten tussen twee zeeën. Je wordt ondergedompeld in 

een zuidelijk Italiaanse sfeer van de schilderachtige steden en dorpen. De taal, muziek en 

lokale feesten vertonen nog sporen van het Magna Graecia. Hier bevindt zich ook de 

hoofdstad van de zuid-Italiaanse barok, het mooie Lecce. Schoonheid, zon, een rijk 

cultureel verleden, diepgewortelde tradities, overheerlijke Mediterraanse gerechten en 
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vooral de warmte en gastvrijheid van haar inwoners zullen van deze fietstocht een 

onvergetelijke vakantie maken. 

 

  

 
Programma tour individuale in het kort: 

1. Arrivo Matera  

2. Rondrit naar Altamura (59 km) 

3. Matera – Alberobello (69 km) 

4. Loop Alberobello - Cisternino – Castellana Grotte (45 km) 

5. Alberobello – Ostuni (45 km) 

6. Ostuni – Otranto (45 km) 

7. Otranto rondrit (45 km) 

8. Vertrek 

 

Programma groepsreis in het kort: 

1. Arrivo Matera  

2. Matera – Alberobello (69 km) 

3. Alberobello – Ostuni (45 km) 

4. Ostuni – Avetrana ( 55km) 

5. Avetrana-Gallipolli (60 km) 

6. Gallipolli - Otranto (71 km) 

7. Otranto - Lecce (45 km) 

8. Vertrek 
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Periode: 

Individuele reis: Dagelijks van maart tot eind Oktober, behalve van 05-25/08/2023. In de 

zomermaanden kan het erg warm zijn en de hotels hebben minder beschikbaarheid. Het 

beste klimaat is in het voor- en najaar.  

 

Groepsreis: op verzoek 

 

Deelnemers:  

Individuele reis minimum 2 personen 

Groepsreis minimum 6 personen 

 

Niveau: 2 

Gemiddelde zwaarte. De route gaat door een vlak landschap afgewisseld met enkele 

heuvels. Het klimmen is meestal kort en niet te steil. Fietservaring is nodig.  

Dagelijkse afstanden tussen 45 km en 69 km.  

Totale afstand: 308 km 

Totale niveauverschillen: + 1.660m – 2.020m 
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Programma dag per dag van de individuale 

 

Dag 1 Aankomst in Matera 

Matera is een bekende toeristische trekpleister vanwege de stadswijk, Sassi di Matera 

(rotsen van Matera). Sinds 1993 staat het op de lijst van Werelderfgoed van Unesco en in 

2019 is Matera Culturele Hoofdstad van Europa geweest. De Sassi, van oorsprong 

prehistorische nederzetting, zijn grotwoningen uitgehakt in de tufstenen rotsen. Deze 

woningen zijn lange onbewoond geweest, maar sinds moderne renovaties weer populair 

als bewoning, restaurant or hotel.    

's Middags is het mogelijk om op verzoek een rondleiding met gids te boeken (prijs op 

aanvraag) door de wijk Sassi met zijn smalle steegjes, kleine pleintjes, grotwoningen, 

rotskerken en kelders boeken. Matera heeft ook veel barokke pleintjes, waar je op een van 

de vele terrassen kunt genieten van een goed glas wijn en lekkere ‘bombette’. 

 

Overnacht met ontbijt in Matera 

 

Dag 2 Een rondrit naar Altamura  

Vandaag fiets je in een heuvellandschap met korte klimmetjes. De route steekt de Murge 

plateau over en bereikt Altamura, bekend vanwege de indrukwekkende kathedraal Santa 

Maria Assunta met zijn romaans-gotische exterieur en barokke interieur. Neem de tijd om 

door het mooie centrum te wandelen, om het speciale brood en de ciallédde met uien en 

oliven, gebakken in een oude houtoven, te proeven. Weer in het zadel keer je terug naar 

Matera en kunt hier welverdiend op één van de barokpleinen van een cappuccino of 

‘gelato’ genieten. 

 

Overnachting met ontbijt in Matera 

Afstand: 59 km  

Niveau: gemakkelijk 

 

Dag 3 Matera – Alberobello  

Na het ontbijt op de fiets neem je afscheid van Matera om naar een even mooie 

bestemming, Alberobello, te gaan. Maar voordat je hier aankomt, geniet je van het 

heuvellandschap met mooi vergezichten. De route passeert 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. De woningen werden 

zonder cement gebouwd om snel weer af te breken, wanneer er belasting betaald moest 

worden. De bouwstijl is karakteristiek voor de Valle d’Itria, in het Murge gebied. Je 

overnacht in een trullo en kunt genieten van het broodje ‘Pasqualino’, dat gevuld is met 

kappertjes, tonijn, salame en provola-kaas en sinds 1966 een cult is geworden. 

 

Overnachting met ontbijt in Alberobello 

Afstand: 69 km  

Niveau: gemiddeld 
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Dag 4 Rondrit Alberobello - Cisternino – Castellana grotte - Alberobello  

Vandaag staat een mooie rondrit op het programma, die richting de Itria-vallei gaat. Het is 

een dag vol liefelijke landschappen met vele olijfbomen, authentieke dorpjes en ... hoe kan 

het ook anders de magische Trulli. Vallei is eigenlijk geen juiste benaming, want het is 

geen typische vallei in een berglandschap, maar het is gevormd door een Kars verzakking. 

De route passeert Cisternino, dat de karakteristieke bouw van deze regio heeft: een oud 

historische centrum bestaande uit witgewassen stenen huizen, die koele en schaduwrijke 

interieurs hebben. Deze dorpen hebben een wirwar van steegjes en zeer vele kerken. Een 

klim over een heuvel brengt je uit de Itria-vallei naar Castellana Grotte, waar 

indrukwekkende grotten te zien zijn. De rit gaat weer terug naar Alberobello voor een 

tweede overnachting in het Trullo-hotel. 

 

Overnachting met ontbijt in Alberobello 

Afstand: 45 km 

Niveau: gemakkelijk 
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Dag 5 Ostuni, de witte stad 

De route gaat door de Selva di Fasano en volgt de Adriatische kust tot Ostuni, een 

architectonisch juweeltje. Het wordt de ‘Witte stad’ genoemd, vanwege de met witte kalk 

beschilderde huizen en kerken. Deze middeleeuwse stad is opgedeeld uit de oude 

stadskern ‘Terra’ (aarde) en het nieuwe gedeelte ‘marina’ (kustplaats) waar je van de zee 

kunt genieten 

 

Overnachting met ontbijt in Ostuni 

Afstand: 45 km 

Niveau: gemakkelijk / gemiddeld 

 

Dag 6 Ostuni - Otranto 

Na het onbijt is er een korte transfer per trein tot de prachtige barokstad Lecce. Hier zijn 

de karakteristieke Zuid-Italiaanse barokke façades van kerken en paleizen te zien. Het is 

de stad van de heerlijke ‘puccia’ (een heerlijk lokaal brood gevuld met salami en groenten) 

en de ‘pasticciotto’ (pasteitje). Na het bezoek van Lecce weer op de fiets en over een 

gemakkelijke kustweg route wordt Otranto bereikt.  

 

Overnachting met ontbijt in Otranto 

Afstand: 45 km + 70 km met de trein 

Niveau: gemakkelijk 

 

Dag 7 Een rondrit in de omgeving van Otranto Otranto – Porto Badisco – S. Cesarea – 

Otranto   

Otranto heeft een mooi oud centrum omringd door stadmuren en met een kasteel. Een 

meesterwerk is het mysterieuze mozaïek in de romaanse kathedraal. De route van 

vandaag volgt de typische Zuid-Italiaanse grillige rotsachtige kust. Je passeert de 

badplaats Porto Badisco en de spa-stad S.Cesarea met zijn 16e eeuwse kusttorens. De zon 

en de uitzichten zijn uniek in dit gebied waar eens de Turken en Grieken landen. 

 

Overnight with breakfast in Otranto 

Afstand: 45 km  

Niveau: gemakkelijk 

 

Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 

Na het ontbijt eindigt deze reis in de zonnige hak van Italië. 
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Hotels: 

*** of **** hotels en Trulli  

 

Prijzen per persoon 2023 individuele reis 

Standard hotels 

In tweepersoonskamer € 875 

In eenpersoonskamer € 1.150 

Half pension op verzoek 

Extra nacht in Matera in tweepersoonskamer: op verzoek 
Extra nacht in Matera in eenpersoonskamer: op verzoek 
 

Comfort hotel 

In tweepersoonskamer € 1.360 

Toeslag eenpersoonskamer € 1.665 

Halfpension op verzoek 

Extra nacht in Matera in tweepersoonskamer: op verzoek 
Extra nacht in Matera in eenpersoonskamer: op verzoek 
 

Fietshuur 7 dagen hybride fiets € 120 

E-bike of gravel racefiets huur € 240 

Carbon racefiets € 240 
Helm € 10 
 
Extra op verzoek:  
 

 Begeleide rondleiding door de Sassi vanaf € 25,00 p.p. / duur 2 uur (min 4 
personen) 
Een wandeling door de Sassi-wijk op onderzoek naar typische binnenhofjes en 
grotwoningen.  

 Wijntour in Matera vanaf € 35 p.p. / duur 3 uur. (min 4 personen) 
 Een begeleide tour door de Sassi met een bezoek aan twee rotskerken, een klooster 
 en een wijnboer, alles in grotten. Er wordt uitgelegd hoe tot in de 19e eeuw wijnen 
 in de grotten bewerkt werden. Je proeft drie Lucane wijnen. 

 Transfer Bari vliegveld - Matera (min 2 personen) € 45,00     



8 

 

 Transfer Otranto -Bari vliegveld op verzoek 
 Transfer van Brindisi vliegveld naar Matera: € 120 (min 2 pax ) 
 

Inbegrepen in de individuele reis: 

 7 nachten met ontbijt  

 Bagagetransport (behalve de backpacking versie) 

 Road book in Engels of Italiaans 

 Gps tracks  

 Lokale assistentie 

  

Niet inbegrepen in de reis: 

 Touristenbelasting die direct in de hotels betaald moet worden 

 Medische, baggage en annuleringsverzekering, die wij sterk aanraden 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘inbegrepen in de reis’ 

 

 
Prijzen voor de groepsreis 

In tweepersoonskamer standaardhotels € 1.360 

In eenpersoonskamer € 1.610 

In tweepersoonskamer comfort € 1.780 

In eenpersoonskamer € 2.080 

 
Inbegrepen in de groepsreis: 

 7 nachten met ontbijt  

 Bagagetransport (behalve de backpacking versie) 

 transfer van en naar Bari vliegveld 

 Road book in Engels of Italiaans 

 Begeleider 

 Mini Van assistentie 

 Lokale assistentie 

  

Niet inbegrepen in de reis: 

 Touristenbelasting die direct in de hotels betaald moet worden 

 Medische, bagage en annuleringsverzekering, die wij sterk aanraden 

 Maaltijden 

 Entreebiljetten 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘inbegrepen in de reis’ 
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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    

 


