RUNDRESA I SYD
ITALIEN
25/8 – 1/9 2015

Tillsammans med Lars-Åke Nilsson ”Mr OK” hälsar jag alla välkomna på en
härlig rundresa i Syditalien! Trullihus, Castellanagrottorna, matlagning på
vingård, barockstaden Lecce -”Söderns Florens”, lunch hos hertig Guarini,
lyxhotell i Capo Vaticano är några av upplevelserna på denna oförglömliga
resa! Varmt välkomna!
25/8 Tisdag - Arberobello
Vi flyger med Air Berlin via Berlin enligt
följande: Stockholm – Bari 10:35 – 15:05
Köpenhamn – Bari 11:00 – 15:05
Flygplatsen Karol Wojtyla Airport i Bari är
uppkallad efter den förre påven. Bari är
huvudstad i regionen Apulien, ett område
som formar den italienska stövelns klack.
Detta är ett av Italiens mest okända, men
mycket fascinerade landskap. Efter en timmes
bussfärd checkar vi in på det rustika och
charmerande familjehotellet Lanzilotta***
www.hotellanzillotta.it i Alberobello.
Alberobellos arkitektur är unik med sina Trulli,
cirkelrunda hus uppförda i kalksten med ett
konformigt tak som avrundas med en lustig
spets. De byggdes utan murbruk med
vitkalkade öppningar och takpannor med
religiösa eller magiska symboler, som tros
bringa lycka åt husets ägare. Husen är
världsunika och blev därför listade som
världskulturarv av UNESCO. Det känns som om
man hamnat i en ”Smurfstad”.

Vi besöker några trulli hus och den lilla trulli
kyrkan och avrundar stadspromenaden med
en ”aperetivo” och middag på vårt egna
hotells restaurang med det passande namnet
La Dolce Vita. Restaurangen var redan på
mitten av 1800- talet populär, med goda viner
från trakten. (Frukost, middag)
26/8 Onsdag - Castellana
Området har en spännande geologisk historia.
Här finns Italiens största grottsystem – Grotte
di Castellana. I över 120 miljoner år låg de
oupptäckta, fram tills professor Franco Anelli
1938 av en slump hittade en väg in till den
värld vi idag ska skåda. Ingen lämnas oberörd
av grottans väldiga omfång och dess märkliga
formationer av stalaktiter och stalagmiter. En
skicklig geolog och specialguide visar oss runt.
Inte bara Apuliens arkitektur, utan även köket
är påverkat av att ha varit en geografisk
utpost. Genom årtusenden har det länkat
Italien till Grekland och Orienten. Vi blir
välkomnade hem till en "masseria", dvs ett
lantgods,
som
numera drivs som en

agriturismo. På gården Serragambetta tas vi
emot med stora famnen. Tillsammans med
husmor får vi vara med om att laga maten.
Det blir hemmagjord pasta, den från trakten
typiska orecchiette, antipasto, bröd och
kakbak innan vi bänkar oss vid de långa
borden i skuggan under träden.
(Frukost lunch)
27/8 Torsdag - Locorotondo – Lecce
Vi lämnar Alberobello och tar bussen genom
Itriadalen. Cantina sociale del Locorotondo är
ett stort vinkooperativ. Här framställs mycket
fina vita och röda kvalitetsviner åt de 1 300
producenterna som tillhör kooperativet.
Det blir paus i både Locorotondo och Ostuni
innan vi når dagens mål, staden Lecce. Banden
till antikens Grekland är tydliga på många håll i
Syd Italien och Lecce var en gång en grekisk
boplats. Under medeltiden utvecklade sig
Lecce till ett lärdomssäte och är så än idag.
Här utvecklades en egen barockstil, som känns
igen med sina makalösa utsmyckningar i
materialet ”Pietra di Lecce” - en lättarbetad
sten som man fann i denna trakt och som
ledde till att staden kallas ”Söderns Florens”.
På affärsgatan ligger Hotel Presidente****
www.hotelpresidentlecce.it. Här ska vi bo! På
kvällspromenaden går vi till Piazza Sant’
Oronzo där den antika vägen Via Appia slutar,
den romerska amfiteatern från år 200 e.kr,
San Marco kyrkan, barock kyrkan Santa Croce,
domkyrkan och Karl den femtes borg.
Promenaden avslutas på den välkända
restaurangen La Torre del Merlino där vi till
måltiden får det berömda Negroamaro vinet.
(Frukost, middag)
28/8 Fredag Otrano
Vi bor kvar i Lecce men gör en utflykt till
Italiens östligaste stad – Otrano. Namnet var
under tusen år Hydruntum. Handeln med
Orienten gjorde att det då var Italiens mest

betydelsefulla hamn och regionens världsliga
och religiösa centrum.
En märklig känsla infinner sig då vi står på den
klippa där Petrus gick iland och höll sin första
predikan innan han fortsatte till Rom och blev
kyrkans första påve.
En av de största sevärdheterna i Otranto är
det vackra mosaikgolvet i Katedralen S.
Annuziata, som gestaltar Noaks Ark och Edens
lustgård.
Regionen Apulien är Italiens största producent
av olivolja. Härifrån kommer den mesta av
olivoljan som konsumeras i hela Italien. Oljan
och de färska oliverna kommer från flera olika
odlare och deras egendomar från hela
regionen. Det ger oljorna olika speciell
karaktär. Mycket smakrika, friska och gröna.
Här produceras även den heliga oljan som är
avsedd för oljelampor och ljus i religiösa
sammanhang

Lunchen intar vi
hos
hertigen och
vinproducenten Duca Guarini som kan visa
upp en mer än 900 år lång historia. Här har
vinplantorna odlats sedan familjen Guarini
kom från Normandie år 1040 och olivträden,
som man idag pressar den bästa jungfruliga
oljan från, planterades för hundratals år
sedan. Som ciceron kommer antingen en

enolog eller hertigen själv! Vi provsmakar
viner och olivoljor, krämer gjorda på svarta
oliver, soltorkade tomater, gula och röda
paprikor, kronärtskockor, lök, gröna äpplen
och grönsaker marinerade i olivolja. Till detta
serveras husets hemlagade pasta, nybakat
bröd, gårdens ost och färsk frukt.

Här checkar vi in på ett sagolikt lyxhotell,
inrett i ett tidigare palats – Palazzo
Gattini*****
www.palazzogattini.it
Beläget på absolut första parkett med ytterst
smakfullt inredda rum. Hotellet inkvarterade
Dalai Lama, Clinton och Al Gore inför den
internationella fredsevenemanget som hölls
här på hotellet 2012.

Mätta och belåtna åker vi vidare till den
intressanta staden Gallipoli som ligger på en ö
ute i Joniska havet. En ljuvlig plats att njuta av
utsikten och ta en kaffepaus innan vi
återvänder till Lecce och en ledig kväll.
(Frukost, Lunch)
29/8 Lördag – Lecce – Matera
Hela förmiddagen ges ledig för att flanera och
botanisera bland butiker och marknader. Vi
lämnar Lecce och Apulien först efter lunch
och reser till den okända regionen Basilikata.
Området var tidigare så avskärmat från
omvärlden att det i folkmun sades att inte ens
kristendomen kommit hit. En överdrift som
ges liv i Carlo Levis självbiografi ”Kristus
stannade i Eboli”, som senare blev film i regi
av Francesco Rossi. Vi är nu på väg till Matera,
eller rättare sagt på väg till dess gamla
stadsdel Sassi. I en dalgång klamrar sig husen
fast längs bergskanten.

I Sassi har tiden stått stilla. Vi ska uppleva
Sassi när det är som bäst! En overklig känsla
uppenbarar sig då skymningen lagt sig, ljusen
tänds i gatlyktorna och vi beger oss ut på en
promenad. Tillsammans med en kunnig
ciceron tas vi med i en labyrintstad. Trappor,
gator och gränder går upp och ner. Husen och
dess vitkalkade fasader står travade på
varandra och består av grottor och kyrkor
uthuggna direkt ur berget. Inte ovanligt att
gatorna ofta är hustak för något annat. På
detta sätt har folk bott sedan tidig kristen tid.
Det var på 1950-talet som politikerna började
erkänna det skamliga i att folk fortfarande
levde på detta sätt. Nya kvarter byggdes och
invånarna tvingades lämna stadsdelen. Så gick
staden i en törnrosasömn fram till 1993 då
Matera skrevs in på Unescos världsarvslista.
Med hjälp av EU-pengar har förfallet kunnat
bromsas och är idag en juvel. Matera blev
internationellt känt efter inspelningen av
filmen ”The Passion of The Christ” av och med
Mel Gibson.

Middagen avnjuter vi på den av guide
Michelin omnämnda restaurangen Don
Matteo. Så utsökt gott att tiden står stilla!
(Frukost, middag)

kusten består av dramatiska sandstensklippor
som störtar rakt ner i havet. Mellan klipporna
gömmer sig badvikar med gul sand och glest
mellan handdukarna. (Frukost, lunch)
31/8 Måndag – Capo Vaticano
En ledig dag för avkoppling med sol och bad.
På kvällen åker vi in till Tropea för
avslutningsmiddag.

Söndag 30/8 Matera – Capo Vaticano
Regionen Basilicata sträcker sig mellan det
Tyrrenska havet i väst och det Joniska havet i
söder, däremellan reser sig bergen. Den
bergiga terrängen är ytterst svårodlad mark,
och befolkningen har genom historien haft ett
slitsamt liv. Vi följer Joniska havets kust och
stannar till för
lunchen som är en
överraskning, men vi kan avslöja att familjen
väntar på oss redan. Efter mat och dans färdas
vi vidare över Kalabriens berg och möter snart
det glittrande Tyrrenska havet på andra sidan
och Capo Vaticano. Här checkar vi in på
moderna och lyxiga Thalasso Spa*****
www.capovaticanoresort.it som har all
tänkbar komfort. Från hotellet har man en
fantastisk panoramautsikt över Stromboli och
Eoliska öarna. Hotellet har privat strand,
havsvattenpool och alla rum har egen
balkong.
Vi har varit på stövelns klack i Apulien och har
nu kommit till framfoten i Kalabrien. På
västkusten, som en liten bulle på tån, ligger
Capo Vaticano. Kristallklart vatten har nästan
alla turistorter - när det skrivs om dem. Här är
det alldeles sant. Inga milslånga stränder utan

Enligt legenden grundades Tropea av Herkules
för 2 000 år sedan. Har man en gång satt sin
fot här, vill man aldrig härifrån. De äldsta
delarna är byggda på, - nej, sammanvuxna
med - en 70 meter hög sandstensklippa i
havet. Hur de uråldriga husen på klippan
lyckats stå kvar för de jordbävningar som
stundom drabbat området är en gåta. Vi
promenerar längs Tropeas nötta gränder med
sina sandstensfärgade, lätt bedagade hus.
Specerihandlarna erbjuder kryddiga korvar,
salamipasta, spännande aubergine- och
svampinläggningar och inte minst traktens
specialitet: marmelad gjord på rödlök. Vi tar
en drink och ser solnedgången från Piazza
Canone högt uppe med utsikten över havet
och kyrkan Santa Maria dell'Isola. Ett motiv
som ingen fotograf missar. Kanske ser vi här
Stromboli och har vi riktig tur ser vi det
eldröda klotet sänka sig mitt i vulkankratern.
(Frukost, Middag)
Tisdag 1/9 Hemresa
På förmiddagen avreser vi från hotellet till den
närbelägna flygplatsen Lamezia Terme.
Flygtider:
Lamezia Terme – Stockholm 08.00 – 13:35
Lamezia Terme – Köpenhamn 12:25 – 19:20
Passa på att förläng sommaren och resan med
några extra dagar på detta förföriskt vackra
hotell i Capo Vaticano.

Resan arrangeras i samarbete med Lars-Åke Nilsson och hans företag OK TO GO
www.oktogo.se, som är teknisk arrangör.

Pris: 17.950 sek/person
Enkelrumstillägg: 3.250 :- sek
Avbeställningsskydd 6% av resans pris genom Europeiska/ERV.
Priset inkluderar:
- Flygresa från Stokholm eller Köpenhamn till Bari med Air Berlin enligt ovan.
- Återresa från Lameza Terme till Stockholm resp. Köpenhamn med Alitalia/SAS
- Inkvartering på 3-, 4- och 5 stjärniga hotell enligt ovan.
- Frukost varje morgon samt 3 luncher och 4 middagar
- Program med alla besök och inträden enligt ovan.
- EU-moms
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB snarast helst före den 1/5 2015 Vi
skickar faktura på anmälningsavgiften 5.000:- sek/person. Slutbetalning senast den 20/7.
Ytterligare information om resan, samt flygbiljetter, skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s om avbokning sker
före 20/7 blir kostnaden anmälningsavgiften 5.000:- sek/person. Om avbokning sker
mellan 20/7 – 9/8 blir kostnaden 50 % av resans pris och sker avbokning efter 10/8 blir
kostnaden 100% av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller
liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med
reseförsäkring med Europeiska /ERV.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som
ändring av växelkurs, flygskatter, flygbolag m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till mig, Kerstin Lindström
tel. 0485-580450

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0485 - 580450 Mobil 076 946 5577
www.treK-travel.

