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I T A L I A  

Puglia, “tocul” Italiei și frumusețile sale  
Matera – Altamura – Valle d’Itria – Bari – Polignano a Mare – Monopoli – Lecce – Otranto – Ostuni – Brindisi – Taranto  

 

De la  600 €/ persoană/ program 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 7.05, 14.05, 21.05, 28.05.2023 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* în 

Palagiano, Puglia 

 Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și vin la masă 

 Transport avion București – Bari – 

București  

 Bilet avion cursa WizzAir 

 1 bagaj la cala de maxim 20Kg si 1 

bagaj la mana de maxim 10Kg/ 

persoana (dimensiune maxim 

admisa 40/30/20 cm), checkin la 

aeroport. 

 Taxele de aeroport 

 Transfer aeroport–hotel–aeroport 

 Tur de Taranto  

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Matera și Altamura: 60 €/ 

persoană  

 Valle d’Itria – Alberobello, 

Cisternino și Locorotondo: 60 €/ 

persoană 

 Bari, Polignano a Mare and 

Monopoli: 65 €/ persoană  

 Lecce și Otranto: 65 €/ persoană   

 Ostuni și Brindisi: 60 €/ persoană   

 Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a  

minim 3 excursii opționale. 

 Pentru o mai bună planificare a 

programului turistic, 

recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară.  



Descoperă una dintre frumusețile mai puțin cunoscute ale Italiei: Puglia. 

Situată fix pe "tocul" țării, Puglia dispune de un litoral generos, plin de 

surprize și priveliști idilice de care o să te îndrăgostești. Istorie bogată, 

bucătărie tipică, toate într-un loc plin de arome și savori locale. Te invităm 

să vizitezi Puglia alături de noi în sezoanele cu vreme blândă și cer senin: 

primăvara și toamna. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Matera, orașul magic din piatră, devenit decor de poveste pentru mai multe 

filme iconice, inclusiv pentru filmul "Patimile lui Hristos" cu Mel Gibson 

 Plimbarea printre căsuțele cu forme care mai de care mai interesante  în 

Alberobello, sit patrimoniu UNESCO 

 Valle d'Iria, locul care te va întâmpina cu dealuri line, pline de atmosfera 

mediteraneană și preparatele care o reprezintă 

 Ruinele romane, bisericile baroce și străduțe alb-albastru ale orășelului Lecce 

 Orașul vechi din Bari, o înșiruire de străduțe întortocheate și un loc numai bun 

de gustat limoncello 

 

Ciao e benvenuto în Puglia, cea mai sudică regiune a Italiei de pe coasta mării 

Adriatice. După ce vei ateriza, ghidul nostru te va întâmpina și vom începe 

împreună această aventură minunată. Ne vom urca în autocar și vom porni spre 

hotelul nostru, de unde vom pleca în explorarea regiunii în următoarele zile. Pe 

parcursul drumului, vom putea asculta povești despre geografia, obiceiurile și 

cultura locală, dar și să ne familiarizăm cu programul de activități pentru 

următoarele zile. Tot atunci ai ocazia să decizi ce excursii opționale ți se 

potrivesc, dacă nu ai făcut-o încă din țară, dar și să te cunoști mai bine cu ceilalți 

călători care ne însoțesc în această vacanță de neuitat. 

 

Excursii gratuite 

 Taranto  

Descoperim unul dintre cele mai mari orașe din Puglia, renumit pentru 

învecinarea cu două mări: Mar Piccolo și Mar Grande. Acest loc este separat de 

un pod mobil spectaculos și este sediul celei de-a doua baze navale ca mărime 

din Italia, după La Spezia. Datorită unei istorii ilustre, atât în perioada greacă, cât 

și în cea romană, orașul găzduiește unul dintre cele mai impresionante muzee 

din Italia: Magna Graecia. Vom explora zona și vom admira Castelul Aragonez, 

colonia grecească, cât și orașul nou, toate într-un tur care se simte ca o plimbare. 

Această excursie se va realiza fie în prima zi de program, în drum de la aeroport 

spre hotel sau în ultima zi de program, înainte de transferul spre aeroport. 
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Excursii opționale 

 Lecce și Otranto: 65 €/ persoană    

 Două dintre cele mai frumoase orașe ale regiunii ne așteaptă astăzi în vizită. 

Ne îndreptăm către sudul Pugliei, spre Lecce, pentru a ne bucura de arhitectura 

barocă și atmosfera unică a orașului. Ornamentele baroce din Lecce sunt de o 

frumusețe copleșitoare, oferind vizitatorilor un spectacol impresionant. Palatul 

opulent, piața principală, ruinele romane și fațadele ornamentate cu magnifice 

alegorii, toate fac din Lecce un oraș de neuitat. Universitatea îi conferă orașului 

un aer vibrant, iar magazinele și terasele ne îmbie să descoperim tot ce se poate 

vedea și gusta. Vei avea timp liber să te oprești la o cafenea, să vizitezi un muzeu 

sau să savurezi un aperitivo cu specialități locale, cum ar fi friselle, taralli, puccia, 

bombette și burrate. 

 Continuăm călătoria noastră spre Otranto, unul dintre cele mai frumoase sate 

de coastă din zonă, cunoscut pentru catedrala sa uimitoare, construită de 

normanzi în secolul al XI-lea. Mozaicuri, cripte și imagini biblice întâlnesc 

tropicalul: catedrala din Otranto nu seamănă cu nici o altă catedrală din Italia. 

Fiind deteriorată în urma faimosului masacru turcesc din 1480, catedrala expune 

o cutie de sticlă cu oasele a 813 martiri, o imagine impresionantă și o 

reprezentare puternică a istoriei.  

 

 Matera and Altamura: 60 €/ persoană   

 Dedicăm o zi întreagă pentru a explora două dintre cele mai importante 

atracții ale Pugliei. În primul rând, vizităm Matera, sit al Patrimoniului Mondial 

UNESCO și fostă capitală Europeană a Culturii în 2019. Vederea extraordinară a 

orașului vechi din Matera oferă o perspectivă emoționantă asupra vieții antice. 

Matera este una dintre cele mai vechi orașe din lume, celebru pentru sassi-urile 

sale fascinante – case formate în grote naturale și stânci de tuf. Asemănarea sa 

izbitoare cu Ierusalimul a atras aici regizorii unora dintre cele mai celebre filme 

biblice. Ne vom aventura prin sassi-uri, vom coborî scările strecurate printre 

canioanele de calcar și vom afla mai multe despre istoria antică și modernă ale 

locului. Cu peste 3.000 de peșteri locuibile, unele datând încă din secolul al VIII-

lea î.Hr., unele sassi-urile sunt biserici rupestre cu fresce impresionante, altele 

expoziții care recreează locuințele antice. Vom putea vedea până și un sassi 

transformat în muzeu de sculptură contemporană și altul în restaurant. Istoria 

acestor locuințe este una foarte vastă, sassi-urile fiind și o amintire a perioadei 

de sărăcie prin care a trecut regiunea în secolul XX. În momentul în care 

populația orașului a crescut necontrolat, grotele nelocuite și inadecvate au 

devenit adăposturi improvizate pentru cetățenii săraci. În prezent, acestea sunt 

în curs de restaurare extensivă. 

 Rămânând în aura istorică, vom descoperi centrul medieval al orașului 

Altamura, celebru pentru forma sa perfect circulară, dar mai presus de toate, 

pentru clopotnițe, fiind o oglindire a amestecului cultural care a caracterizat 

orașul de-a lungul timpului. Altamura este și o destinație de interes culinar, mai 

ales datorită pâinii sale celebre în întreaga Italie "Pane di Altamura", pe care nu 

plecăm fără să o încercăm. 

 

 Valle d’Itria: Cisternino, Locorotondo și Alberobello: 60 €/ persoană    

 Astăzi vom călători prin idilica Valle d'Itria, o vale verde, străbătută de ziduri 

de piatră, livezi de viță de vie, migdali, măslini și de drumuri pitorești. Aceasta 

este cea mai vizitată parte a Pugliei. Mai întâi vom merge la situl din Patrimoniul 

Mondial UNESCO de la Alberobello. Oamenii vin la Alberobello pentru a admira 

trulli, case mici de piatră în formă de stup, construite din calcar local în secolul al 

XIV-lea. Originea construcțiilor este neclară, deși este posibil ca aceste locuințe 

fără mortar să fi fost create pentru a fi ușor demontabile în sistemul feudal 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenti̦a de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa de stațiune: nu se percepe la 

hotel (taxa de stațiune este 

valabilă în momentul publicării 

programului, dar poate suferi 

modificari, fiind independentă de 

agenti̦a de turism) 

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare.  

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, anumite 

obiective turistice acceptă doar 

plăți făcute cu cardul sau metode 

de plată fără contact (cu 

telefonul), în loc de numerar.  

împânzit de evaziune fiscală. În orice caz, zidurile groase, acoperite cu conuri gri 

cu vârfuri distincte și spirale albe, creează o priveliște unică de care nu ai cum să 

nu te îndrăgostești. Ne vom plimba în cartierul vechi, unde mii de trulli acoperă 

dealurile locului. Vom observa simbolurile religioase și mistice de pe 

acoperișurile lor și vom vizita Biserica de Sant'Antonio, o biserică construită tot 

sub forma trulli-lor ce o înconjoară. 

 După aceea, ne îndreptăm spre micul sat Locorotondo, unde ne plimbăm 

într-unul dintre cele mai pitorești centre istorice din sudul Italiei. 

 Următoarea oprire este Cisternino. Cu nodul său de străzi asemănătoare cu 

un kasbah, alături de ritmul său lent, Cisternino a fost desemnat unul dintre cele 

mai frumoase orașe din întreaga țară. Aici vedem Biserica Matrice din secolul al 

XIII-lea și Torre Civica, admirăm piața centrală și savurăm priveliștile rurale din 

grădina comună. 

 

 Bari, Polignano a Mare and Monopoli: 65 €/ persoană     

 Ne îndreptăm de dimineață spre Bari, prospera capitală a Pugliei. Străzile 

întortocheate ale centrului istoric Bari Vecchia, ascund biserici de sorginte 

romană, elegante piațete medievale și castelul Svev. Face un tur prin centrul 

istoric, de-a lungul malurilor Mării Adriatice, pentru a admira obiective turistice 

precum Bazilica San Nicola, catedrala, exteriorul castelului și piața principală. 

Bazilica di San Nicola a fost construită pentru a găzdui moaștele Sfântului 

Nicolae. Acestea au fost furate din Turcia de pescarii locali din Bari și au 

transformat orașul într-un loc de pelerinaj începând cu anul 1087. Moaștele sunt, 

de asemenea, elementul principal al celei mai mari sărbători anuale din Bari, 

Festa di San Nicola. Portul este locul de unde începem plimbarea pe promenada 

lungomare. Este cea mai lungă și generoasă faleză din Italia, fiind presărată cu 

cafenele, baruri și restaurante pline de viață. Bari este, de asemenea, locul 

perfect pentru a degusta limoncello local și preparatele cu fructe de mare pentru 

care orașul este faimos.  

 Următorul popas este în micul sat Polignano a Mare, construit pe marginea 

unei râpe stâncoase pline de peșteri. Explorăm pietonal partea veche a satului, 

facem o plimbare pe malul apei și admirăm peșterile și golfurile naturale săpate 

în stâncă. Nu ratăm ocazia să ne oprim la o cornetterias, un magazin specializat în 

croissante italiene. 

 Încă nu am epuizat toate secretele acestei zile. În drumul spre hotel, facem o 

oprire în Monopoli, unde descoperim cu uimire un oraș de un alb imaculat, 

împodobit cu flori colorate, terase cochete și bărci albastre. Face o plimbare prin 

centrul vechi și admirăm plajele cu nisip, alături de portul pescarilor. 

 

 Ostuni și Brindisi: 60 €/ persoană      

 Este momentul să descoperim Ostuni, un oraș elegant și strălucitor, întins pe 

trei coline, încununat de o catedrală-bijuterie. Ostuni este înconjurat de livezi de 

măslini, așa că acesta este un loc ideal pentru a cumpăra ulei de măsline DOC 

"Collina di Brindisi", direct de la producători. Facem un tur al orașului alb Ostuni, 

cu străduțe și trepte în pantă, curți și piețe mici și mergem de-a lungul zidurilor 

vechi ale orașului, bucurându-ne de peisajul livezilor de măslini și al coastei 

Adriatice. Timp liber pentru a descoperi magazinele de artizanat tipice din 

centrul vechi. 

 Următorul nostru popas este portul Brindisi, un port important încă din 

timpurile Imperiului Roman. Orașul a fost capătul drumului antic roman Via 

Appia, de-a lungul căruia circulau legionarii și pelerinii, cruciații și negustorii, 

toți îndreptându-se spre Grecia și Orientul Apropiat. Vom face o plimbare în port 

și vom admira atracții precum Piazza Duomo, Coloanele romane, Templul San 

Giovanni și Teatrul Verdi, situate chiar în inima culturală a orașului. 

  

 Acum că ai parcurs lista lungă de obiective, care mai de care mai interesante 

și mai pline de frumusețe și istorie, ce zici? Ești gata să pleci într-o călătorie atât 

de frumoasă?  
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Accord Le Rose Hotel 4 
www.accordhotel.eu 

 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 190 euro 

 Copil 2-11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 

pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Partajele pot fi onorate. La 

solicitarea expresă a turistului, 

cazarea se poate face într-o 

cameră dublă, care va fi partajată 

cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, 

dintre ceilalți turiști care își 

exprimă această opțiune.  

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

 Localizare 

Hotelul Accord Le Rose este situat în centrul orașului Palagiano, în apropiere de 

toate facilitățile orașului și într-o poziție geografică ideală față de întregul 

teritoriu apulian.  

 

 Facilitățile hotelului 

Restaurantul hotelului oferă preparate din bucătăria locală și italiană, atât în 

interior, cât şi pe terasă, iar la bar se pot savura diverse băuturi. La un cost 

suplimentar, oaspeţii se pot destinde în noua zonă de wellness a hotelului. Spa-ul 

include saună finlandeză, baie turcească, cromoterapie, zonă de hidromasaj, 

masaje diverse și zonă de relaxare. Internetul wireless este gratuit în toată 

proprietatea. 

 
 Facilitățile camerelor 

Renovarea recentă a oferit hotelului camere confortabile și luminoase, cu aer 

condiționat, TV cu ecran plat, seif, telefon, birou, minibar și acces gratuit la 

internet wireless. Băile private includ articole de toaletă gratuite și uscător de 

păr.  

   

  
 

 
   
 
     
 

 

   

 

 
  
 

  

 

 

   

 

 


