
ITALIEN – RUNDT OM BARI (Fly+bil) 
 
1. dag 

Danmark-Bari 

I løbet af morgenen eller formidda-

gen tages flyet til Bari (skift under-

vejs) hvor jeres bil venter. 
 

Derefter går det til hotel Palazzo Le 

Travi, et hyggeligt hotel i centrum. 

 

Besøg centrum og gå en tur i den 

gamle bydel hvor der stadig produ-

ceres forskellige pastaprodukter i de 

små gader og nyd derefter et godt 

måltid på en hyggelig restaurant i 
byen. 

Overnatning: Palazzo Le Travi***  

eller lign. 

 

2. dag 

Bari 

Efter morgenmaden på hotellet bør I 

tage besøge centrum igen og se 

nærmere på de mange historiske 

bygninger og kirker i centrum. 
 

Der er også flere gode shoppingga-

der og sko er altid et godt køb i Ita-

lien. 

 

Om eftermiddagen vil vi foreslå at I 

tager en tur til Plignano a Mare der 

ligger smukt ved kysten lidt udenfor 

Bari. 
 

Gå en tur i den gamle bydel og nyde 

de mange udsigter - der er masser 

af små hyggelige hjørner med for-

friskninger og det er også muligt at 

komme ud og sejle og se på den 

spædende kyststrækning. 

Overnatning: Palazzo Le Travi***  

eller lign. 
 
3. dag 
Bari-Monte Sant`Angelo 

Efter morgenmaden er det tid at for-

lade Bari og turen går nordpå mod 

Salina Margherita di Savoia. 

 

Siden den yngre stenalder er der 

blevet produceret salt ved fordamp-

ning og der produceres stadig salt 
her. 

 

På byens saltmuseum, der er indret-

tet i en gammel produktionsbygning 

kan man følge udviklingen i teknolo-

gien fra stenalder til nytid. 

 

Museet kan nærmest betegnes som 

en kulturcenter der udover historien 

om saltet også har skiftende udstil-
linger om f.eks vadefugle og vådom-

råder, der afholdes koncerter og me-

get andet. 

 

Trænger I til en pause er et bad på 

den god strand en oplagt ide` inden 

I skal op i højderne. 
 

Turen går nu videre ud på Gargano 
halvøen og op til Monte Sant`An-

gelo, der ligger i 796 meters højde. 
 

Hotellet ligger fredeligt i udkanten af 

   
4. dag 
Monte Sant`Angelo-Trani 

I har sikkert besøgt den gamle bydel 

om aftenen men brug et par timer om 
formiddagen til at opleve og den inte-

ressante kirke (dele af byen er fredet 

af Unesco) 

 

Nu går turen ned fra højderne igen og 

videre til den meget charmerende 

havne- og fiskerby Trani. 
 

Man siger at byen er grundlagt af 

Tirreno af Deomede. 

 En ting man ikke må undgå er et 

besøg katedralen der ligger direkte til 

havet og når man står i "kældereta-

gen" så er der vand på den anden side 

af murene. 

 
Nu skal det hele ikke være historie og 

gamle kirker, så et kort gåtur fra 

kirken finder man den meget 

charmerende havn med mix af 

fiskerbåde, lystbåde og turistbåde. 

 

Rundt om havnen ligger en lang række 

restauranter og barer hvor man kan 

nyde et lækkert måltid i nogle helt 
enestående smukke omgivelser. 

Overnatning: Hotel Diamore Del 

Sud***+ eller lign.  

 

5. dag 
Trani-Alberobello 

Efter morgenmaden bør turen gå til 

Castel Monte. 

 

På lang afstand kan man se borgen 

der oversat til engelsk hedder "Slottet 

på bjerget". 

 

Slottet er bygget i 1240 af Frederik II 
og der har oprindeligt været en ring-

mur men aldrig voldgrav med vindebro 

så slottet har været brugt som lyst-

slot. I det 18. århundrede blev møbler 

og pynt af marmor fjernet. 

 

Slottet ligger smuk, er fredet som 

Wold Heritage Site og spændende at 

besøge. 

 
Man kommer op til slottet fra parke-

ringspladsen ved at blive kørt i små 

minibusser. 

 

Derefter går det videre mod hælens 

største seværdighed"trulliland". der 

næsten er ukendt udenfor Italien. 

 

Når man nærmer os området er man 
ikke i tvivl om hvad vi mener med det. 

 

En trulli er typisk en pyramideformet 

bygning lavet af hvide kalksten. Taget 

er lavet af små sten uden bindemid-

del. 
 

Grunden til dette er at når skatteop-

kræverenn i gamle dage kom på besøg 

betalte man kun skat når der var tag 

  
selvfølgelig på Unescfo`s liste. 
Overnatning: Hotel Sant`Antonio***+ 

eller lign. 

 

6. dag 
Alberobello 

Efter morgenmaden på hotellet er det 

tid til at opleve byen, som måske er 

lidt af en turistfælle men af de rare 

slags. 

 

I centrum af byen skal I starte med at 

gå op af trappen for at se den flotte 

udsigt over byen og når I er nede igen 
skal I gå op af gaden med de små for-

retninger modsat trappen. 

 

Her kan man købe alt det der bliver 

smidt ud når man kommer hjem, men 

her er også mange forretninger med 

lokale varer. 

 

Hvordan lyder den med en flaske Li-

moncello "trulliland". produceret af ci-
troner fra ejerens have. 
 

Kør også en tur til de nærliggende 

byer hvor trullier dukker op alle steder 

i landskabet. 

Overnatning: Hotel Sant`Antonio***+ 

eller lign. 

 

7. dag 
Alberobello-Otranto 

Efter morgenmaden går turen til Ot-

ranto, der ligger på Østkysten af Sa-

lento halvøen og kun 5 km fra italiens 

østligste punkt (et fyrtårn) 

 

Vi har valgt et badehotel  som forslag 

til overnatning i området og husk at 

selv i oktober ligger temperaturen 

over 20 grader om dagen men med 
lidt kolde nætter. 

 

7. dag-10.dag 

Otrantoområdet 

Tag på opdagelse i baglandet med de 

mange vingårde og kør så langt sydpå 

som det er muligt og "rundt Italiens 

hæl". 

 
En by I absolut må besøge er Gallipoli 

hvor den gamle bydel og havnen er in-

teressant at besøge. 

 

Der er mange steder mulighed for at 

bade og området er kun kendt af af 

Italienske turister så udover august 

ånder alt ro og idyl og I vil blive over-

rasket over de fornuftige priser på 

mad, vin og kaffe. 
Overnatning:hotel Miramare ***+ 

 

10. dag 

Otraniområdet-Danmark 

Efter morgenmaden går turen tilbage 

til lufthavnen i Bari hvor bilen afleve-

res og flyet findes. 
 

Turen kan tilrettes efter jeres øn-
sker f.eks i Sant Angeo  - og vi har 

hotellet overalt i området til for-

nuftige priser 



byen så det går op til den gamle by-

del af små stemningsfyldte gader og 
stræder. 

Overnatning: Palace San Mich-

ele**** (kan forlænges) 
 
 

     

på en bygning og taget er (var) lavet 

således at blev der fjernet en bestemt 
sten faldt taget sammen, så bygnin-

gen ikke mere havde tag og så kunne 

der ikke opkræves skat. 

 
I skal bo i Alberobello, den by i områ-

det hvor der er flest trullier og byen er 
 

 

 
 

 

 


