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Temperamentsfulde storbyer og idylliske 
landsbyer. Stejle bjerge og gyldne sand-
strande. Kaotisk og samtidig i perfekt 
balance. Syditalien er fuld af kontraster! 
Her har masseturismen endnu ikke haft sit 
indtog, og på denne rejse kan vi glæde os 
til mødet med det autentiske Italien. Der er 
store oplevelser i vente, når vi i selskab med 
vores danske rejseleder blandt andet ople-
ver de berømte Trulli-huse i Alberobello, de 
enestående huleboliger i Matera, smukke 
Polignano a Mare og den hvide by Ostuni. 
Vi bor i den autentiske by Torre Canne på 
hotel med pool og nær strand. 

DAG 1 
Aalborg – Torre Canne
Udrejse med Great Dane Airlines direkte fra Aalborg 
til Napoli. Efter ankomst kører vi i bus til vores hotel 
i Torre Canne. Torre Canne var før i tiden en klassisk 
italiensk fiskerlandsby, men grundet sin beliggenhed 
ved Apuliens flotte strande blev byen hurtig populær 
- især blandt norditalienerne. Man kan stadig opleve 
de lokale fiskere, som sejler i havn med dagens fangst, 
og i byen findes også et fint udvalg af caféer, butikker 
og restauranter.

DAG 2 
Polignano a Mare og Ostuni – halvdagstur
Dagens første besøg er i en af Apuliens smukkeste 
byer Polignano a Mare. Byen hænger nærmest på 
en klippekant ud mod Adriaterhavet. Den historiske 
bydel er fyldt med snørklede gader,tørresnore med 
vasketøj, små pladser med caféer, hvor de lokale 
hygger sig, og flotte bygninger i de cremede farver, 
der kendetegner de sydlige middelhavsbyer. Efter at 
have udforsket byen fortsætter vi til Ostuni, der ligger 
på tre høje og hovedsageligt består af hvidkalkede 
huse med flade tage og skodder i kraftige farver. Vi 
spadserer en tur i Ostunis middelalderlige centrum, 

og vi ser også resterne den aragoniske ringmur, inden 
vi vender tilbage til vores hotel.

DAG 3 
Matera – heldagstur 
Vi besøger den fantastiske UNESCO-listede by Matera, 
som var udnævnt til europæisk kulturhovedstad 
i 2019. Matera er hovedsagelig kendt for den 
gamle bydel, som i 1993 blev optaget på UNESCO’s 
Verdensarvsliste. Bydelen består af huleboliger, som 
er hugget direkte ind i bjerget, og som var beboet 
helt indtil 1950’erne. Nogle af huleboligerne er meget 
enkle, mens andre er indrettet med flere rum. Efter en 
byrundtur returnerer vi til hotellet.

DAG 4 
Fridag eller stranddag
Dagen er til fri afbenyttelse. Nyd stranden, hotellets 
pool eller en kølig drink på en café i Torre Canne – 
mulighederne er mange. 

DAG 5 
Lecce – Locorotondo – heldagstur
Vi besøger Lecce, der også kaldes ”Barokkens 
Firenze”. Den anerkendte rejseguide Lonely Planet 

satte i 2010 Lecce på en top 10-liste over verdens 
bedste steder at besøge. På en byrundtur i Lecces 
gamle bydel får vi ved selvsyn bevis på byens skønhed 
og charme. Vi ser bl.a. de betagende pladser Piazza 
Sant’Oronzo og Piazza del Duomo samt det antikke 
romerske amfiteater Basilica di Santa Croce. På 
vej tilbage til hotellet stopper vi i den smukke by 
Locorotondi, som ligger elegant på en bakketop. 
Byen bliver også kaldt ”Den runde by”, da bymidten 
er bygget i en cirkelform inden for bymuren. Vi 
udforsker byen, inden vi vender tilbage til vores hotel. 
Udflugten koster DKK 295 og skal bestilles ved 
tilmelding.

DAG 6 
Alberobello og italiensk marked – halvdagstur
Vi kører til UNESCO-byen Alberobello, som er 
verdensberømt for sine finurlige kegleformede, 
hvide trulli-huse. På en byvandring skal vi opleve de 
karakteristiske bygninger, hvis oprindelse og formål 
vil overraske de fleste. Flere af Trulli-husene benyttes 
som butikker og caféer, og vi giver os god tid til at 
spadsere i de charmerende gader. Vi får også mulig-
hed for at teste vores evner til at ”prutte” om prisen, 
når vi besøger byens ugentlige udendørsmarked. Her 

vil være gode muligheder for at købe spændende 
varer til fordelagtige priser. 

DAG 7 
Bari og Caserta – heldagstur
Vi kører til Apuliens hovedby Bari, hvor vi tager på 
byrundtur i den gamle bydel, Vecchia Bari. Vi oplever 
bl.a. kirken, Basilica di San Nicola (julemandens 
kirke) fra 1197, borgen Normanno Svevo samt smukke 
palæer og snoede gader. Vi fortsætter til Caserta, 
nord for Napoli og besøger Reggia di Caserta, der 
er et storslået kongeslot opført med inspiration fra 
Versailles i Frankrig. Slottet er imponerende stort og 
rummer mere end 1.200 værelser og 1.790 vinduer. Til 
slottet hører også en park, som strækker sig over ikke 
mindre end 120 ha. Indkvartering i Caserta.

DAG 8 
Hjemrejse
Vi tager afsked med Syditalien og kører den korte tur 
til Napoli. Hjemrejse med Great Dane Airlines direkte 
fra Napoli til Aalborg.

Apulien – Italiens støvlehæl
Store oplevelser i det autentiske Syditalien

Besøg de berømte Trulli-
huse i Alberobello

 8 DAGE FRA 7.795

TRULLIHUSE, 
STRANDLIV OG 
SYDITALIENSK 

LIVSGLÆDE

Eden Beach Club
Hotellet ligger kun 80 meter fra den 
fine strand i den hyggelige badeby 
Torre Canne. Hotellet råder over pæne 
værelser med enkelt indretning og 
alle med en lille balkon eller terrasse. 
Værelserne er desuden udstyret med 
bad, toilet, TV, telefon, minibar og 
Wi-Fi. På hotellets tagterrasse finder 
man en fin pool med en fantastisk 

udsigt ud over Adriaterhavet og byen. 
Øvrige faciliteter omfatter elevator, 
restaurant og privat strand. I perioden 
30/05 til 25/09 tilbyder hotellet 
desuden sine gæster gratis solseng 
og parasol (1 parasol pr. 2 solsenge) 
på den private strand. Morgenmaden 
er klassisk italiensk med brød, skinke, 
ost, kager osv. Til aften serveres en 
3-retters menu. 
www.hoteledentorrecanne.it

Hotel Dei Cavalieri Caserta 
(afgange 2/5, 16/5, 30/5, 13/6, 17/10)
Hotel Dei Cavalieri Caserta ligger i 
hjertet af Caserta by, med kort af-
stand til flere af byens seværdigheder, 
herunder kongeslottet. Hotellet råder 
over reception, restaurant, elevator, 
bar og gratis Wi-Fi. Alle værelser 
er med bad og toilet, hårtørrer, TV, 

telefon, minibar samt gratis Wi-Fi. 
Forplejningen er god og består af en 
morgenbuffet samt aftenbuffet eller 
3-retters menu. 
www.deicavaliericaserta.com

Golden Tulip Plaza Caserta
(afgang 5/9, 19/9, 3/10)
Moderne hotel beliggende ca. to 
kilometer fra kongeslottet i Caserta. 
Hotellet råder bl.a. over elevator, 
restaurant og udendørs pool. Alle 
værelser er med bad, toilet, TV, 
aircondition og telefon. Om morgenen 
er der klassisk, italiensk morgenbuf-
fet med brød, pålæg, yoghurt, frugt, 
kager, mv. Om aftenen bydes der på 
buffet eller aftenmenu. 
www.goldentulip.com 

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

2. maj* Aalborg 7.795
16. maj Aalborg 7.995
30. maj Aalborg 7.995
13. juni Aalborg 7.995

5. september Aalborg 7.995
19. september Aalborg 7.995

3. oktober Aalborg 7.995
17. oktober** Aalborg 7.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

*) Udrejse til Napoli via København
**) Hjemrejse fra Napoli via København
Tillæg for enkeltværelse 1.650
Tillæg for mad på fly tur/retur 160

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Napoli tur/retur
• 6 overnatninger i Apulien
• 1 overnatning i Caserta
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER udgør ca. EUR 40.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Bari (gns.): maj-juni 23°-28°, sept.-okt. 
24°-28°

ØVRIGT Flere byer opleves til fods. Det er ikke 
påkrævet, at man er i god fysisk form, dog 
anbefaler vi ikke rollatorbrugere at deltage på 
denne rejse.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/APU

OM
HOTELLERNE


