
 

 

 

 

                   Matera en omgeving  

     10 – 15 mei 2014 

       

 

 

1° dag – Zaterdag 10 mei  

09:45 uur  Ontmoeten op Schiphol - Transavia incheckbalie - vlucht HV5819 Amsterdam- Bari 

11:45 uur  Vertrek van de vlucht Amsterdam-Bari 

14:15 uur  Aankomst op luchthaven van Bari en transfer service naar Matera 

16:00 uur  Aankomst in Matera - Residence San Giorgio - hotel check in   

20:00 uur  Verzamelen in de lobby van Residence San Giorgio  

20:30 uur  Welkomstdiner bij Ristorante 900 (water, 1 glas wijn, koffie of likeur inbegrepen) 

 

 

2° dag –  Zondag 11 mei  

Vrije tijd  ’s morgens om uit te slapen of een eerste rondje in de stad te maken.  

12:20 uur  Verzamelen in de lobby van Residence San Giorgio. Transfer naar het Park van de 

Murgia 

13:15 uur  Lunch met typische gerechten bij Jazzo Gattini, een oude versterkte schaapskooi  

(water en wijn inbegrepen) 

 

15:15 uur  Ontmoeting met de lokale gids en begin van de excursie in het Park van de Murgia van 

Matera  

19:00 uur  Terugkeer in Matera 

Diner niet inbegrepen (Je krijgt een kaart met daarop alle aanbevolen restaurants, trattoria’s en 

pizzeria’s) 

 



 

 

 

 

3° dag – Maandag 12 mei 

9:30 uur  Ontmoeting met de lokale gids bij de lobby van Residence San Giorgio en begin van 

bezoek aan de Sassi met een speciale aandacht voor het “water pad” 

13:15 uur  Lunch – Een selectie van een  aantal karakteristieke gerechten bij Latteria Rizzi  

(water en een karaf wijn inbegrepen) 

 

15:15 uur  Vervolg van het bezoek aan de Sassi met Il Piano en Il Palombaro Lungo 

18:15 uur  Einde van het bezoek en terugkeer in de Residence San Giorgio 

20:30 uur  Diner bij het Restaurant - Pizzeria Morgan (water inbegrepen) 

 

4° dag – Dinsdag 13 mei 

9:00 uur    Verzamelen in de lobby van Residence San Giorgio en vertrek naar de Dolomiti lucane 

10:30 uur  Aankomst op Monte Croccia en bezoek aan de megalithische muren 

13:15 uur  Aankomst in Castelmezzano en lunch bij Al Becco della Civetta (water inbegrepen) 

15:30 uur  Vervolg van de excursie  

17:45 uur  Einde van de excursie 

19:30 uur  Terugkeer in Matera 

Diner  niet inbegrepen (Je krijgt een kaart met daarop alle aanbevolen restaurants, trattoria’s en 

pizzeria’s) 

 

5° dag – Woensdag 14 mei 

10:20 uur  Verzamelen in de lobby van Residence en transfer naar de Crypte van de Erfzonde  

11:00 uur  Begin van het bezoek 

12:45 uur  Terugkeer in Matera 

Lunch niet inbegrepen (Je krijgt een kaart met daarop alle aanbevolen restaurants, trattoria’s en 

pizzeria’s) 

Vrij tijd in de namiddag (Je krijgt een kaart met daarop alle informatie over musea etc.) 

20:15 uur Afscheidsdiner bij Ristorante Baccus (water en Primitivo wijn van het huis inbegrepen) 



 

 

 

 

6° dag –Donderdag 15 mei 

10:00 uur  Hotel check out  

13:15 uur  Verzamelen in de lobby van Residence San Giorgio en vertrek van de transfer naar de 

luchthaven van Bari 

14:20 uur  Check in bij de luchthaven van Bari 

16:20 uur  Vertrek van de vlucht Transavia HV 5820 Bari – Amsterdam 

19:05 uur  Aankomst op Schiphol in Amsterdam 

 

 

 

In Matera: 
Sassiemurgia 
Tel: 00 39 328.3660687 of 00 39 320.4429909 
info@sassiemurgia.com 
www.sassiemurgia.com 
 

                        In Amsterdam: 
                        Simonetta Ronconi 
                        Tel. 00 31 6 45398877 
                        info@simonettaronconi.com 
                        www.simonettaronconi.com 
 

                         
  

 


