Skörda oliver i Apulien 4-8/11 2011 med Lena Sjöberg som ciceron
Antal resenärer max 15

Dag 1 fredag 4 november
Flyg med Air Berlin från Arlanda 6.30 – Berlin/Tegel 8.05, Berlin/Tegel 9.05 – Bari 11.20. Check-in terminal 2.
Incheckat bagage 20 kg är tillåtet. Buss med chaufför från firman Ciccimarra väntar på flygplatsen. Transfer till
staden Altamura och ***Hotel San Nicola, ett charmigt hotell inne i Altamura. Lunch i Altamura kl. 13.30 på Antica
Osteria. På eftermiddagen tittar vi på katedralen uppförd av Fredrik den ll från 1200-talets början. Altamura är
också brödstaden framför andra, känd redan från romersk tid och vi besöker gemensamt ett bageri. Tid för vila.
Middag på hotellet kl. 20.

Altamura huvudgata
Dag 2 lördag 5 november
Frukost. Avfärd med buss mot Gioia del Colle. Här finns ännu en av de mäktiga borgarna som uppfördes av Fredrik
den ll i norra Apulien. Sedan åker vi vidare till den lilla familjeägda olivgården Mancino, strax utanför Gioia del Colle
dit vi är väntade till ca kl 9.30-10. Oömma kläder rekommenderas. Dagen ägnas åt att skörda oliver, vi får följa
olivernas väg genom presseriet och slutligen får vi fylla varsin egen flaska med färskpressad olivolja, s k Olio
Novello. Enkel lunch under arbetets gång. Lena föreläser om olivträdet historia. Middag fri i Altamura. Tips ges.

Ett av Apuliens flerhundraåriga olivträd

Dag 3 söndag 6 november
Frukost. Buss till Materia och UNESCO-klassificerade ”I Sassi”. Vi guidas runt i ”I Sassi” -grottstaden av den
auktoriserade lokale guiden Francesco Rondinoni och hans engelsktalande tolk. Vi tittar på unika bysantinska kapell
från 700-talet och grottbostäder. Lunch 12.30 i Matera på utvald trattoria. Efter lunch åker vi 40 km (ca 30 min i
buss) till Metaponto, antikens Matapontum vid Tarantobukten. Där tittar vi på de grekiska templen från 600-talet.
Här drev filosofen och matematikern Pythagoras sin berömda skola. Lena föreläser om Magna Graecia. Åter till
Altamura. Middag fri i Altamura. Tips ges.

I Sassi i Matera
Dag 4 måndag 7 november
Frukost på hotellet. Buss till Castel del Monte för guidad tur. Den unika borgen tillhör UNESCOS världsarv och
uppfördes av Fredrik den ll år 1240. Vin- och olivoljeprovning samt lunch i regi av vin-och olivoljeproducenten
Tenuta Cocevola där vi tas emot av sig. Gianfranco. Sedan vidare till staden Trani vid Adriatiska kusten. Här besöker
vi den mäktiga normandiska katedralen från 1100-talet. Vi vandrar i de gamla gränderna runt hamnen till borgen
från 1200-talet och därefter äter vi en läcker skaldjursmiddag på Osteria La Banchina. Åter till Altamura.

Trani
Dag 5 tisdag 8 november
Frukost på hotellet. Check-out. Efter frukost avfärd till hamnstaden Bari. I den gamla staden innanför murarna med
de trånga gränderna ligger Apuliens första normandiska kyrka från 1087. Här finns stadens betydelsefulla
skyddshelgon San Nicola. Hans reliker bevaras i kryptan och där finns också det ryska kapellet. Övriga delar av Bari
ses från bussen. Därefter åker vi vidare till svenska vininköparen och Apulienkännaren sedan många år, Barbro
Guaccero. Barbros gård ligger utanför Palo del Colle. Vår vinprovarlunch inleds kl. 13. Vår värdinna berättar kunnigt
om det lokala köket och informerar om regionens viner. Efter några trevliga och avkopplande timmar hos Barbro

transfer till flygplatsen i Bari. Flyg med Air Berlin från Bari 18.05-Berlin/Tegel 20.20, Berlin/Tegel 21.25 – Arlanda
23. Check-in senast 60 min innan avresa.

Barbro Guaccero och er ciceron Lena Sjöberg under en rekresa till Apulien!
PRIS PER PERSON 9.900 kr (bindande anmälan)
INGÅR:
- flyg t o r med Air Berlin (priset för hela resan är baserat på dagspris på 2025 kr för flygresan)
- buss med chaufför och reseledning och guidning av Lena Sjöberg enligt programmet
- lokala auktoriserade guider i Matera ”I Sassi” och Castel del Monte
- logi i dbl rum på ***Hotel San Nicola i Altamura
- 5 luncher inkl drycker, varav en vinprovarlunch hos Barbro Guaccero
- 2 middagar inkl. drycker
- 1 vinprovning och 1 olivoljeprovning
TILLVAL:
- Enkelrum 750 kr hela resan
- Europeiskas avbeställnings-och reseförsäkring om du inte betalar resan med kort och har inbakade försäkringar
(tel Europeiska är 0770-456 900).

Anmälan görs snarast till resebyrån TEMA TOSCANA AB,
AB, info@tematoscana.se ,
tel 08 23 34 50,
50, www.tematoscana.se
(kontaktpersoner Astrid Högström och Elin Starrin)
Starrin)

