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Het beste van Salento 

Een individuele of groepsreis van 8 dagen 
 
Code tour: ITPUG01C 

 
 

 
 
 
Salento ligt in Apulië, de meest zuidoostelijk gelegen regio van Italië, ook wel de ‘hak van 
de laars’ genoemd. De centrale positie in de Middellandse Zee heeft ervoor gezorgd dat 
door de eeuwen heen het gebied door verschillende volkeren bewoond is geweest, die 
allen hun stempel hebben achtergelaten: de Messapiërs, de Grieken, Romeinen en ook de 
Noormannen. Fietsen in dit mooie gebied, vol geschiedenis en cultuur, is een tocht door 
een openluchtmuseum. Hier vinden we prehistorische Dolmen, kleine Byzantijnse 
heiligdommen verborgen in grotten en barokke kathedralen harmonisch naast elkaar. 
Salento is ook bekend om zijn uitstekende keuken, waar geuren en smaken van zon, zee 
en de aarde vermengd worden, en om zijn folkmuziek, zoals de Pizzica. Het is een 
territorium voor de levensgenieter van traditionele lokale recepten en voor visliefhebbers. 
De routes lopen zowel langs de mooie kust met zijn prachtige uitzichten als door het 

binnenland rijk aan olijfboomgaarden. De reis start in Lecce, de grootste stad van Apulië. 
een stad met prachtige architectuur en daarom bekend als het ‘Florence van het Zuiden’ 
en de ‘Hoofdstad van de Barok’. Neem de tijd om de Duomo, het Romeinse theater en 
amfitheater, het kasteel van Carlo VI en vele musea en kerken te bezoeken. Van Lecce fiets 
je naar Otranto, een geweldige stad gelegen in een gebied vol Caribische stranden. Het is 
een plek die rijk is aan geschiedenis, kunst en cultuur. Als je het oude ommuurde 
stadscentrum door de stadspoort Porta Alfonsina binnenkomt, kom je in een labyrint van 
steegjes en kleine gezellige pleintjes. Na Otranto gaat de route door het natuurpark ‘Costa 
Otranto’ aan de kust naar Santa Maria in Leuca, beroemd om zijn vuurtoren van 47 meter 
hoog. Punta Meliso is het punt waar de Adriatische Zee de Ionische Zee ontmoet. Gallipoli 
was vanwege zijn haven en belangrijkheid als handelscentrum altijd onderhevig aan 
aanvallen van veroverende volkeren, zoals Byzantijnen, Grieken, Spanjaarden en 
Noormannen. Het is een stad met een mix aan bouwstijlen, waar de geschiedenis in elke 
hoek bloeit.  
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Niveau 2: Salento is een vlakke regio en dit maakt het terrein geschikt voor iedereen. De 
dagelijkse routes zijn circa 3-5 uur. Deze ontspannen routes volgen landwegen met de 
mogelijkheid om aan zee een pauze in te lassen en interessante plaatsen te bezoeken. Op 
dag 3 is er wat meet niveauverschil. De GPS is uw leidraad langs de suggestieve routes. 
Gezien de langere dagafstanden is de tocht alleen geschikt voor kinderen met ruime 
fietservaring. 
 
Dagelijkse afstanden tussen 30 km en 61 km  
Totale km: min. 272 km of max. 302 km  
 
Periode: Individueel iedere vrijdag en zaterdag van 18/03 tot 09/07/2022 (laatste 
vertrekdatum) en van 26/08 tot 04/11 (laatste vertrekdatum). Andere dagen op verzoek 
met een toeslag 75,00 € toeslag p.p. 
 

Groepreis data 2022: 16/04, 21/05, 18/06, 10/09, 15/10 
 
Deelnemers: Individueel vanaf 2 personen 
Groepsreis: met min. 6 personen, wanneer er minder dan 6 personen ingeschreven zijn is 
de tour semi begeleidt. Een gids begeleidt de groep op dag 2, 3 en 6. De andere dagen krijg 
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je een gps en is de reis individueel. In dit geval is er een korting van € 140 p.p. Of de reis 
kan afgezegd worden zonder kosten. 
 

                     
 
Groeps & Individuele reis programma in het kort 

Dag 1 Individuele aankomst in Lecce   
Dag 2 Van Lecce naar Otranto (58 km) 
Dag 3 De omgeving van Otranto (rondrit; 29 km) 
Dag 4 Otranto-kust van Leuca (52 km) 
Dag 5 Ionische kust en Gallipoli (61 km) 
Dag 6 De omgeving van Gallipoli (rondrit; 30 of 60 km) 
Dag 7 Terug naar Lecce (52 km) 
Dag 8 Vertrek na het ontbijt 
 
 

Programma A Individuele reis: 
 
Day 1: Individual arrival in Lecce 

Briefing in uw B&B in Lecce en overhandiging van de fietsen (indien gehuurd) met GPS. 
Lecce staat bekend om de levendige en sierlijke 17de-eeuwse barokke architectuur. Er zijn 
vele mooie barok façades te zien. Interessant is ook het Romeinse amfitheater en theater, 
het kasteel van Keizer Karel V en de Kathedraal. Het is ook een gezellige stad met terrasjes 
en kleine restaurants waar heerlijk lokale gerechten geserveerd worden.  
 
Dag 2: van Lecce naar Otranto  
Vandaag een gemakkelijke vlakke route met zowel interessante culturele als 
landschappelijke bezienswaardigheden. Eerst passeert u Acaya, een gefortificeerde stad 
met een kasteel en dan de “Le Cesine”, een beschermd WWF-gebied voor trekvogels. San 
Foca is een lunchpauze waard. Je kan er heerlijke verse vis eten. De route vervolgt verder 

langs de kust waar de ruïnes van Roca Vecchia liggen, een oude stad uit het bronstijdperk, 
en de oases van de ‘Alimini’ meren. Nog een aantal kilometers verder trappend bereikt u 
Otranto, waar veel te zien is: de St.Pieter-kerk met byzantijnse fresco’s en de kathedraal 
met de mooie mozaïekvloer, een ware figuratieve middeleeuwse encyclopedie.  
 
Overnachting met ontbijt in Otranto.  
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Afstand: 58 km  
 
Dag 3: De omgeving van Otranto’s  

Vandaag ontdek je de omgeving van Otranto. De route volgt de Idro-rivier, waaraan 
Otranto zijn naam te danken heeft. Casamassela, is een vredige oase waar in het agrarische 
centrum van de “Costantine stichting” nog steeds oude weefgetouwen gebruikt worden. 
Hier heb je een rondleiding. De route vervolgt verder naar Giurdignano, waar een 
Megalithische park uit het Bronstijdperk met grote “dolmen” en “menhir” ligt. De 
volgende stop is “La Cutura”, een botanische tuin met een ongelofelijke plantencollectie. 

Uniek zijn vooral de vele, verschillende cactussoorten. De route gaat weer terug naar 
Otranto, waar er tijd is om het historische centrum te bezoeken. Erg interessant is het 12e 
eeuwse mozaïek in de romaanse kathedraal. Het werd gemaakt door de monnik 
Pantaleone en er worden niet alleen religieuze scenes afgebeeld, zoals de ark van Noach, 
maar ook historische, mythologische en heidense figuren, zoals koning Arthur en 
Alexander de Grote. Een lekkere stop is bij een familiebakker waar je enkele lokale 
producten zal proeven.  
 
Overnachting met ontbijt in Otranto.  
Afstand: 29 km 
 
 
Dag 4: Otranto – de Leuca kust 
Vandaag fiets je een stuk langs de ruigste kust van Salento, een mooi landschap met 
kliffen. De route gaat naar de ‘Palacìa’ vuurtoren, die op het oostelijkste punt ligt, en 
passeert een klein rood meer in een verlaten Bauxiet steengroeve. Verder langs de kust, 
hoog boven de zee, een balkon die met mooi weer ook de bergen van Albanië en 
Griekenland laat zien. Het is de moeite waard om de ‘Zinzulusa’ grot te bezoeken, die één 
van de bekendere zeegrotten van Italië is. Je fietst door een karakteristiek landschap met 
terrassen en stenen stapel muurtjes. Na de brug over de Ciolo, een kloof met een zeldzame 
flora, bereik je Santa Maria di Leuca waar het sanctuarium de moeite waard is.  
 
Overnachting met ontbijt in Leuca. 
Afstand: 52 km  
 
Dag 5: Van Leuca naar Gallipoli  
Vandaag een mooie tocht over de Leuca-Kaap, het zuidelijkste punt van Apulië. De route 
passeert een verdedigingstoren, dat in het centrum van een klein dorp ligt. Je bezoekt een 
oude molen, die in de rotsen ingegraven is, en een raadselachtig grafmonument, gemaakt 
van grote stenen, en zeer juist de naam “centopietre” (honderd stenen) heeft. Een 
hoogtepunt zal Leuca Piccola ('klein Leuca') zijn, een belangrijke pelgrimsplaats met een 
enorme ondergrondse ruimte.  Door olijfboomgaarden met stenen stapelmuurtjes wordt 
Ugento bereikt, waar u het archeologische museum kunt bezoeken. In de namiddag gaat 
het weer naar de ionische kust met het “Punta Pizzo" natuurpark. Van hier is er een 
fantastisch zicht op het San Andrea-eiland. Gallipoli wordt ook wel de Parel van de 
Ionische-kust genoemd. Het is een goddelijke plek om een heerlijk glaswijn drinken op 
één van de vele terrasjes met zeezicht. De stad is verdeeld in een modern en oud 
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stadsdeel, dat op een eiland ligt. Dit oude centrum, oorspronkelijk een vissersdorp, heeft 
een opmerkelijk helder licht, smalle steegjes en een vismarkt.  
 

Overnachting in met ontbijt in Gallipoli 
Afstand: 61 km 
 

  
 
 
Dag 6: De omgeving van Gallipoli   

Deze dag is gewijd aan de omgeving van Gallipoli en de eerste stop is in Sannicola bij een 
ondergrondse olijfolie-molen (Frantoio). Dan gaat het verder naar Tuglie waar een 
landelijk cultuur museum bezocht kan worden. De route gaat eerst naar Galatone, een 
mooie barokstad, en dan naar Fulcignano waar een Normandisch kasteel staat. Het stadje 
Galatina heeft een mooi historisch centrum met de Santa Caterina-kerk. Het interieur is 
volledig beschilderd met fresco’s in de stijl van Giotto. Nu kunt je beslissen om terug te 

fietsen naar Gallipoli of om de trein te nemen.  
Op verzoek is het ook mogelijk om vandaag in plaats van een fietstocht te maken voor een 
kookcursus boeken. Je leert dan zelf pasta te maken 
 
Overnachting met ontbijt in Gallipoli 
Afstand 30 km of 60 km  
 
 
Dag 7: Terug naar Lecce   
Tijdens deze laatste rit passeer je vele 19e eeuwse versterkte boerderijen en villa’s. Het 
plaatsje Nardò met zijn barokke centrum is de moeite waard om te bezoeken. Ook een 
pauze inlassen in Copertino, waar weer een Normandische kasteel staat, is de moeite 
waard. Een paar kilometer voor Lecce passeert de route waar de broeders Martina een 
traditionele pottenbakkerij hebben.  
 
Overnachting met ontbijt in Lecce.  
Afstand: 52 km 
 
Dag 8: Einde reis na het ontbijt 
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B Groepsreis  

In de groepsreis zitten ook verschillende culinaire activeiten. 

De keuken van Apulië is gebaseerd op de producten die er van oudsher geteeld wordn en 
verbouwd worden, zoals verschillende soorten granen, olijven (olijfolie), druiven (wijn), 
zeevruchten, fruit en heel veel soorten groenten.  
De keuken is seizoen gericht en al naar gelang het jaargetijde eet je in Apulië veel venkel, 
paprika, rode peper, aubergine, artisjok, tuinbonen of linzen. Een groentesoort die je ook 
vaak ziet is cime di rapa, Italiaanse raapsteeltjes. 
Il mare, de zee, is van grote invloed op de regionale keuken. Met hun speciale 
vangapparaten, trabucchi, halen de vissers hun buit uit de Adriatische Zee. Deze trabucchi 
maken het mogelijk om dicht bij de kust te vissen. In de Mar Piccolo, de ‘kleine zee’, in de 
Golf van Taranto, zijn veel mossel- en oesterkwekerijen gevestigd. De cozze (mosselen) 
worden bijna het hele jaar door geteeld. 
 

Programma: 
 
Dag 1: Aankomst in Lecce   
Ontmoeting met overige deelnemers en welkomdiner 
 
Dag 2: Van Lecce naar Otranto (58 km) 
Zie het programma van dag 2 van de individuele reis.  
Vislunch in San Foca 
 
Dag 3: De omgeving van Otranto's (29 km) 
Zie het programma van dag 3 van de individuele reis..  
Inbegrepen zijn twee begeleide rondleidingen in de Constantine foundation en in de 
botanische tuin 
Proeverij lunch in een bakker met steen-oven 
 
Dag 4: Otranto-Leuca kust (52 km) 

Zie het programma van dag 4 van de individuele reis. 
 

Dag 5: Ionische kust en Gallipoli (61 km) 
Zie het programma van dag 5 van de individuele reis.  
Bezoek aan olijfoliemolen (Frantoio) 
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Dag 6: De omgeving van Gallipoli (35 km) 
Zie het programma van dag 6 van de individuele reis.  

Kookles waar je Pitta di Patate maakt (zonder aardappelgateaun met een vulling van 
tomaten, olijven en kappertjes of leeg naar smaak met honing) Pittule (gebakken 
deegballetjes) gevuld met tomaten en kappertjes en met de hand gemaakte orecchiette 
(typische lokale pasta) en pasticciotto cake (kruimeldeeg gevuld met slagroom). Na de 
lunch fiets je terug naar Gallipoli  
 
Dag 7: Terug naar Lecce (52 km) 
Zie het programma van dag 7 van de individuele reis  
Diner in één van de beste restaurants van Lecce 
 
Dag 8: Een rondleiding in Lecce en einde van de reis  

Na het ontbijt is er een rondleiding door het oude stadscentrum en nemen we afscheid van 
de deelnemers ! 
 

  
 
Prijzen per persoon 2022: 
 
A.Individuele reis 

In tweepersoonskamer: € 630,00  
In eenpersoonskamer:  € 780,00  
Hoogseizoentoeslag (19/06 tot 12/09): € 140 
Toeslag voor upgrade naar 4**** hotel: € 150  
Huurfiets (trekking fiets 21 versnellingen): € 75 
E-bike: € 200  
Extra nacht in Lecce in tweepersoonskamer: € 55 
Extra nacht in Lecce in eenpersoonskamer: € 78 
Extra nacht in Lecce in **** hotel tweepersoonskamer: € 75 
Extra nacht in Lecce in **** hotel eenpersoonskamer: € 100 
Toeslag kookles op dag 6: € 75 (lokaal af te rekenen)   
Transfer van Brindisi vliegveld naar Lecce hotel (minimum 2 pax): € 30  
Transfer van Bari vliegveld naar Lecce hotel (minimum 2 pax):  € 75  
 
Inbegrepen in de individuele reis: 

 7 nachten in agriturismi, 3*** hotels of B&B.  
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 7 x ontbijt 

 2 wijn proeverijen met kaas en/of andere lokale producten 

 Bagagetransport 

 GPS met tracks  

 Road book in Engels met culturele informatie en tips.  

 Lokale assistentie in English.  
 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Lokale toeristenbelasting, die direct in hotel afgerekend wordt 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘Inbegrepen in individuele de reis’ 
 
B. Groepsreis 

In tweepersoonskamer: € 1.390 (wanneer semi begeleid met minder dan 6 pax € 1250) 
In eenpersoonskamer:  € 1.650  (wanneer semi begeleid met minder dan 6 pax € 1510) 
Toeslag voor e-bike: € 120 
Extra nacht in Lecce: € 68 
Extra nacht in Lecce in eenpersoonskamer: € 95 
Transfer van Brindisi vliegveld naar Lecce hotel (minimum 2 pax): € 30   
Transfer van Bari vliegveld naar Lecce hotel (minimum 2 pax):  € 75  
 
Inbegrepen in de reis: 

 7 nachten in villa’s, resort of agriturismi.  

 7 x ontbijt 

 7 x een diner (excl. drankjes) OF een lunch (zie programma) 

 3 proeverijen met wijn, kaas en/of andere locale producten 

 Home-made pasta kookles 

 Fietshuur (Hybride 21 versnellingen) 

 Lokale Assistentie / mechanische assistentie 

 Engels  sprekende gids 

 Luggage transportation 

 Lokale toeristenbelasting  
 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘Inbegrepen in individuele de reis’ 
 

    

 

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    

 


