Cykeltur til Italiens støvlehæl 6. – 13. oktober 2018

Lørdag 6. Oktober Ankomst til Matera i Basilicata
Fly med Ryanair kl. 13.00 fra København ank. Napoli 15.35. Transfer til Matera. Møde med
arrangører og tilpasning af cyklerne. Matera er en unik by beliggende dramatisk på klippefremspring
og byen er kåret til Europæisk Kulturby 2019.
Søndag 7. Oktober Fra Matera til Alberobello (75 km)
Vi cykler østpå i relativt let terræn, langs gærder af kalksten og grønne marker, hvor de hvide sten
lyser op og lander i Alberobello, der ligger nogenlunde midt mellem Bari og Brindisi. Her kan man
se de typiske bygninger i landskabet, som ligner små rundkirker, de såkaldte Trullo huse, der ligner
noget fra en anden planet. De er bygget bare ved at lægge sten på sten uden mørtel. I selve byen er
der 3000 af dem! Ude på landet ses de som ly for hyrderne eller som redskabsskure.

Mandag 8. Oktober Fra Alberobello til Avetrana (70 km)
Nu går det sydpå på cykelrute anlagt oven på en akvadukt, der forsyner et stort område med vand.
Det er den nationale cykelrute 11 (Bicitalia 11). Den fører os til den runde by Locorotondo og derfra
ad mindre veje til fæstningsbyen Avetrana, som ligger i ”svangen” af Italiens fod lige før hælen!
Tirsdag 9. Oktober Fra Avetrana til Lecce (60 km)
Via Salice Salentino cykles østpå til den fantastiske barokby Lecce. Her er bygningerne lavet af en
særlig gylden kalksten, tufo. Fra de centrale gågader kan man betragte flere af disse bygninger, bl.a.
Basilica de la Croce, Palazzo del Governo, domkirken og flere nærliggende palæer. Lecce er en livlig
universitetsby med unge mennesker og caféliv.

Onsdag 10. Oktober Fra Lecce til Otranto (56km)
Her cykles på flotte stier og små veje tæt langs kysten forbi fuglereservat Le Cesine og San Foca og
Roca, hvor der spises frokost med fødderne i Middelhavet. Fremme i Otranto kan man nyde udsigten
fra strandpromenadens palmer til Albanien. Den bilfri gamle bydel indenfor bymuren er også besøg
værd.
Torsdag 11. Oktober Fra Otranto til Leuca (54km)
Også denne dag flot cykling tæt langs havet til støvlens sydligste punkt. Santa Cesarea Terme er en
kurby, men også en riviera som i Frankrig og endelig med huse, der minder om indiske templer. Vi
passerer den lille havneby Tricase, hvor frokosten kan indtages. Der er flere grotter undervejs, hvis
man er interesseret i underjordiske fænomener. På den yderste sydlige spids deles havene i det
Ioniske Hav mod vest og Adriaterhavet mod øst. Her står fyrtårn og klokketårn tæt sammen og
pilgrimme valfarter hertil.
Fredag 12. Oktober Fra Leuca mindre rundtur og transfer til Napoli (ca. 25 km)
Langs sydkysten mod Gallipoli. Cyklerne afleveres. Transfer til Napoli. Sidste aften bliver så i
pizzaernes by, hvor vi går på opdagelse i de smalle stejle gader under vasketøjet.
Lørdag 13. Oktober Til lufthavn og fly hjem (hvis man ikke selv forlænger)
Afgang efter morgenmad. Flyet går kl. 9.50 fra Napoli med ank. København 12.35.

Man kan vælge at blive længere. Der er også fly hjem tirsdag med Ryanair. Napoli er valgt fordi man
da jeg planlagde turen kunne få en returbillet med Ryanair for under 1000 kr, nu 1000 - 1400 kr.
Overnatning veksler mellem hoteller og Agriturismo steder. Prisen bliver 7.500 kr. og indbefatter:
▪ 7 overnights stays in farmhouse, 3*** hotels or B&B;
▪ 7 breakfast;
▪ 2 tastings with wine, cheese and local products;
▪ Bike rental (trekking bike 21 gears);
▪ GPS guide with tracks included;
▪ Road book with cultural information and tips about the route;
▪ transfer from/to Naples airport
▪ 6 dinners
Ekstra: E-bike 110 €, Enkelværelsestillæg 140€. Fly: se ovenstående. Frokost ikke inkluderet.
Tilmelding til: JE@Friefugle.dk tlf. 21 25 39 85 senest 1. juli 2018. Her skal depositum på 1500 kr
være indbetalt på konto 8411-4094039. Mindre ændringer i programmet kan forventes.

