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S KOLESOM PO APULIJI 
17. – 24. 5. 2014 

 
 
V italijanskem izvirniku Puglia [pùlja] ali tudi Puglie [pùlje], je ena od dvajsetih dežel, ki sestavljajo Italijo. 
Je malenkst manjša od Slovenije (19,362 km²) a ima dvakrat več prebivalcev (leta 2010 – 4.091.259). Na 
severu meji z deželo Molize, na zahodu s Kampanijo in Bazilikato, na jugu z Jonskim morjem in na vzhodu 
in severu z Jadranskim morjem. Deli se na šest pokrajin: Bari, Barletta–Andria–Trani, Brindisi, Foggia, 
Lecce in Taranto s skupno 258 občinam. Apuliji pripadajo tudi Tremitsko otočje v Jadranskem ter Otok sv. 
Andreja in Keradsko otočje v Jonskem morju. 
 
Apulija je pretežno ravninska (53%). Gričevnati predel (45%), ki ne doseže 700 m nadmorske višine, se 
imenuje Murgia, oziroma Murge (izg. Murdže). kar izhaja iz latinskega murex in pomeni ostro skalo. 
Področje je namreč izrazito kraško, z jamami (Castellana Grotte, Putignano) in drugimi kraškimi pojavi. 
Zanimivo je, da se tod kraško polje imenuje pulo, kar domačini povezujejo z Apuli, prvotnimi prebivalci teh 
krajev, mnogi kraški pojmi pa so povzeti iz slovenščine – npr. dolina).  
 
Apulija je skromna z vodami, edina večja reka je Ofanto, edino jezero s pitno vodo pa je Occhito, zaradi 
česar je vsa dežela večkrat v hudi stiski zaradi pomanjkanja vode. Je pa v globini prepredena s 
podzemnimi vodami, črpanje je mogoče le iz manjših stranskih žil, ki so dosegljive z vodnjaki  (vir: 
Wikipedija). 
 
Cilj našega enotedenskega potepanja s kolesom je Murgia, 
slikovita pokrajina s številnimi kulturnimi, arhitekturnimi, 
zgodovinskimi in drugimi turističnimi zanimivostmi – naj 
omenim samo znamenite stožčaste hiše (trullo), megalitske 
(mega – velik, lithos – kamen) grobnice (dolmen), kamnite 
stebre (menhir), masserie in številne cerkev iz romanskega 
obdobja. 
 
 

PROGRAM POTOVANJA 
 
Do sedaj smo kolesarili pretežno po Toskani, Umbriji in 
Laciju, v Apulijo pa smo lani prikolesarili iz Rima po ali ob 
stari konzularni Apijski cesti mimo ter Matere (še v 
Bazilikati), Taranta, S. Marie di Leuce in Otranta do Brindisija – kolesarli smo pretežno po delu Apulije 
imenovanem Salento. Za drugo leto imamo v načrtu spoznavanje bolj kraškega dela Apulije – Murgio. 
 
 

1. DAN: LJUBLJANA–POMPOSA–CHIAREVALLE–
ALBEROBELLO (1.050 km)  
 
Odhod v jutranjih urah (lasten prevoz in/ali kombi). Vozimo do Mester, 
nato po običajni cesti proti Raveni s kratkim vmesnim postankom za 
ogled romanskega samostana in cerkve v Pomposi (Emilija-Romanja). 
Na poti do kraja prenočevanje bo na polovici poti, v Chiaravallu (Marke), 
malo daljši postanek z ogledom znamenitega cistercijanskega 
samostana sv. Marije v Castagnoli. Namestitev v dvosobnih apartmajih 
(50 m2) Charming Trulli v središču Alberobella. Večerja in 
prenočevanje.  
 
 
2. DAN: ALBEROBELLO–GROTTE CASTELANA–EGNAZIA–
FASANO–ALBEROBELLO (75–85 km)  
 
Iz Alberobella se po stranskih poteh odpeljemo do znamenitih jam pri 
Castellani, zanimivega kraškega podzemlja s številnimi dvoranami, 
kapniki in drugimi kraškimi pojavi, ki se ga, v dolžini kakšnega 

 
Trulli, Alberobello (Wikipedia) 

 
Grotte di Castellana (Wikipedia) 
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kilometra, ogledamo v slabi uri. V bližnji Castellani si gledamo staro mestno jedro s cerkvijo sv. Leona 
Velikega, nato pa ndaljujemo s kolesarjenjempo precej pusti pokrajini, pretežno zasajene s stoletnimi 
oljkami. Pri Impalati se na hitro spustimo proti morju in se zaustavimo ostalinah iz starega  naselja 
Mesapijcev – Egnazia. Po krajšem ogledu se zapljemo še do morja in si pripravimo daljši odmor, ki ga 
bodo nekateri izkoristili tudi za kosilo v bližnjem turističnem naselju Savelletri. V zgodnjem popolvnevu se 
najprej počasi dvigujemo proti Fasanu (pred tem si ogledamo (ali pa tudi ne) še malo svetišče 
Seppannibale), nato pa po precej strmem klancu, mimo živalskega vrta (foto safarija – živali se prosto 
gibljejo), nazaj na planoto. Proti Alberobellu kolesarimo ob Pirrovem kanalu. Prihod v poznih popoldanskih 
urah. Pred večerjo bo čas za ogled znamenitih trulijev (trullo) in 
pomembnejših cerkev. Večerja in prenočevanje v Alberobellu. 
    
 
3. DAN: ALBEROBELLO–LOCOROTONDO–MARTINA 
FRANCA–NOCI–ALBEROBELLO (76 km)  
 
Tudi Locorotondo (Okroglo mesto) je pozan predvsem po trulijih, 
vredno ogleda pa je tudi baročna cerkev sv. Jurja mučenika in poizkusiti 
(sicer bo še malo zgodaj) krajevno vino Locorotondo DOC. V bližnjem, 
kot Vrhnika velikem Cisternino si bomo ogledali predvsem mestno 
središče s številnimi palačami, stolpom Capece, 17 metrov visokim 
stolpom pri Velikih vratih in crkev sv. Nikolaja. Daljši odmor zaogled 
kraja in/ali kosilo načrtujemo v Martina Franca z zanimivom Trgom 
Plebiscita, Vojvodsko palačo, antičnimi vrati v staro mestno jedro in 
baročno baziliko sv. Martina. Tudi v Martini so poznani po dobrem vinu. 
Popoldan kolesarimo proti zadnjemu večjemu kraju tega dne – Noci. 
(Kapucinska cerkev, cerkev sv. Marije rojstva). 
 

 
4. DAN: OSTUNI–SAN VITO–ORIA–CEGLIE 
MESSAPICA–OSTUNI (72 km)  
 
Z avtomobili se zapeljemo do belega mesta Ostunija, ki velja 
za enega najlepših in tudi najbolj prijetnih mest Apulije. 
Ogledali si bomo središče z nenavadno arhitekturo snežno 
belih hiš, mestni trg, stolnico, cerkev sv. Marije Magdalene z 
barvito kupolo, Karmelčanski samostan s cerkvijo sv. Vita 
mučenca in cerkve sv. Jakoba iz Compostele, nato pa 
nadaljevali s kolesarjenjem po maloprometnih poteh mimo 
Carovigna (mimo mogočnega gradu Dentice di Frasso) do San 
Vita dei Normanni, kjer si bomo ogledali staro mestno jedro, 
mimo še enega gradu Dentice di Frasso in mestni park. Mimo 
Latiana prikolesarimo do Orie, zanimivega mesta, kjer si 
bomo po polovici poti privoščili daljši odmor za oglede 

(mogočen grad, stolnico in številne druge cerkve, kripta mumij) in/ali kosilo. Do Ostunija je še dobrih 30 
kilometrov, med potjo pa se zaustavimo še v Francavilli Fontana (Cesarska palača, cerkev Matere, stolp z 
uro) in v Ceglie Messapica. V Ostuniju naložimo kolesa na avtomobile in se zapeljemo nazaj v Alberobello. 
Večerja in prenočevanje. 
 
 
5. DAN: ALBEROBELLO–ALTAMURA–GRAVINA DI 
PUGLIA (89 km)  
 
Zjutraj, po zajtrku, naložimo prtljago v avtomobile, zadolženi 
za prevoz se po najkrajši poti (Goia in Colle, Santeramo di 
Colle) odpeljejo do hotela (La Camera Ducale) v bližini 
Gravine in Puglia, drugi pa do Gravine kolesarimo po 
stranskih poteh. Kaj prav zanimivih krajev ob poti ni, večja 
zanimivost je le stara Apijeva cesta, ki iz Rima vodi do 
Brindisija. Gre za najstarejšo rimsko konzularno cesto (sprva 
so jo potegnili do Capue v bližini Neapljla, kraju, poznanem 

Martina Franca (Wikipedia) 

 
Ostuni (Wikipedia) 

 
Stoletne oljke (Partitodelsud) 
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po Spartakovemu uporu), v srednjem veku pa so po njeh hodili romarji na poti v Jeruzalem. Za ogled bo 
zanimiva Altamura z nekaj desetimi cerkvami, med najzanimivejšimi pa je seveda mogočna mestna 
stolnica sv. Marije vnebovzete in Gravina in Puglia (tudi tu je bazilika posvečena sv. Mariji vnebovzeti, 
cerkev sv. Lucije, cerkev sv. Marije zvezde, rimski most, arheološko najdišče pri Botromagnu, Frederikov 
grad). Večerja in prenočevanje. 
 
 
6. DAN: GRAVINA DI PUGLIA–MATERA–DIFESA GRANSE–
GRAVINA DI PUGLIA (65–85 km)  
 
Zahodni del Murgie je precej bolj razgiban, kot smo ga spoznali prve štiri 
dni. Največji turistični magnet šestega dne je Matera z znamenitimi 
Sassi (hiše in cerkve vklesane v skalo), ževljenje na tem prostoru pa 
začne že v pradavnini, globok kanjon s številnimi jamami in previsnimi 
stenami je bil idealni prostor za naselitev takratnega človeka. Sprehodili 
se bomo le po naseljih Civita' in Sassi (UNESCO, 1993) s številnimi 
modernejšimi cerkvami (stolnica, cerkev sv. Janeza Krstnika, cerkev sv. 
Petra), do cerkev v skalah (120) v krajinskem parku Chiese Rupestri del 
Materano, pa morda ne bo več časa. Po ogledu si morda privoščimo še 
kosilo, sicer pa se čimprej odpeljemo do umetnega jezera San Giuliano 
in ob njem do občinskega parka Bosco Difesa Grande, kjer si ogledamo 
raketno izstrelišče iz časov hladne vojne. Večerja in prenočevanje. 
 
 
7. DAN: GRAVINA DI PUGLIA–POGGIRONSI–IRSINA–GRAVINA DI PUGLIA (86 km)  
   
Razgibana cesta nas dopoldan pripelje do meteca Poggiosinija (zanimivo staro trško jedro s cerkviijo sv. 
Marije sedmih bolečin in Vojvodsko palačo), nekdanja rimska poštna postaja ob Apijevi cesti) nad katerim 
je nekdaj nedaleč stran bdel normanski grad Garagnone, tu se ne zaustavljamo (morda za kakšen 
kapučino), ampak se spustimo k umetnem jezeru Serra del Corvo, ga dve tretjini obkrožimo, za tem pa se 
začnemo dvigovati proti Irsini (Bazilikata). Ogledali si bomo nekaj palač, cerkev sv. Marije vnebovzete in 
nekdanji Friderikov grad, danes cerkev sv. Franšiška. Iz Irsine se hitro spustimo v dolino, potem pa 
kolesarimo pretežno po ravnini s kratkim zaključnim vzponom v Gravino, ki si jo tudi podrobneje 
ogledamo. Večerja in prenočevanje. 
 
 
8. DAN: GRAVINA DI PUGLIA–CASTEL DEL 
MONTE–CANOSA DI PUGLIA 
 
Malo zgodnejši odhod, celotno dopoldne pa kolesarimo 
(razen dežurnih v avtomobilu) po parku narodnem parku 
Zgornje Murgie s ciljem pri zanimivi in skrivnostni 
osemstranski utrdbi Castel del Monte Friderika II., pri enemu 
najlepših apulijskih spomenikov, imenovanem tudi krona 
Apulije. Po ogledu kmalu zapostimo narodni park in 
raziskovanje Apulije Zaključimo z ogedom Canose di Pugia 
(arheološko območje s paleokrščansko baziliko sv. Leucija, 
Trajanov lok, grad, akropole, ipogeji). Po krajšem oglede se 
odpravimo proti domu, z možjostjo krajšega postanka v 
enem najpomembnejših in najstarejših božjepotnih središč Italije, v Loretu (Marke), kjer si ogledamo 
romarsko baziliko della Santa Casa (v notranjosti hrani slovito Sveto hišo) – gradili sloviti italijanski 
arhitekti (Sangallo, Bramante) –, v notranjosti bogato okrašena z mozaiki (zasnovala Reni in 
Domenichino) in freskami (Signorelli, Melozzo da Forli’). 
 
V vseh hotelih je zajtrk (kontinentalni zajtrk – marmelade, med, rogljički, ipd.) vključen v ceno. Kot je že 
v navadi, si bomo večerje (ni obvezno) privoščili v različnih restavracijah in tako tudi poskusili čim več 
različnih krajevnih dobrot. Cena večerje (narezek, topla predjed, glavna jed, priloga, sladica, vino voda) se 
giblje med 20 in 25 EUR. 
 
Predvideni stroški (7x nočitev z zajtrkom v ½ sobah, prevoz) : 290 EUR/oseba 

(21.1.2014) 

 
Castel del Monte (Wikipedia) 

Matera (Wikipedia) 
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POVEZAVE (PODROBNOSTI O KOLESARSKEM POTOVANJU):  Alberobello in Gravina di Puglia (10.1.2014)  Drugi dan: Alberobello–Puttignano–Castellana Grotte–Egnatia–Fasano–Alberobello (15.1.2014)  Tretji dan: Aberobello–Locorotondo–Cisternino–Martina Franca–Alberobello  Četrti dan: Ostuni–San Vito-Oria–Ceglie Messapica–Ostuni  Peti dan: Alberobello–via Appia Antica–Altamura–Gravina di Puglia  Šesti dan: Gravina di Puglia–Matera–Difesa Grande–Gravina di Puglia  Sedmi dan: Gravina di Puglia–Poggironsi-Irsina–Gravina di Puglia  Osmi dan: Gravina di Puglia–Castel del Monte–Canosa di Puglia  Teden apulijskih dobrot (23.10.2013)    


