Lezersaanbieding

‘Andiamo in Italia’!
Kunst, cultuur en eeuwenoude historie naast natuurlijk de altijd genoemde
kenmerken pasta, pizza, Chianti en Lambrusco vormen samen La Dolce Vita ofwel La
Bella Italia. Natuurlijk heeft Italië naast deze kenmerken nog veel meer te bieden,
want wie is niet bekend met het Italiaanse voetbal, de Paus of de leuke Italiaanse
scootertjes?

Italië boek je op jiba.nl al vanaf € 375,-

PARADIJSELIJK PUGLIA
Al van ver zie je Ostuni liggen: een wit stadje boven op een heuvel,
bekroond door de zandstenen kathedraal met zijn kleurige koepel.
Het stadje wordt omgeven door een middeleeuwse vestingmuur,
vanwaar je prachtig uitkijkt over eeuwenoude olijfgaarden en de
Middellandse Zee. De Smaak van Italië vond hier twee unieke
verblijven, waar je op en top kunt genieten van het pure Puglia:
Casa Carrone

Dit geheel gerestaureerde natuurstenen huisje met ruim terras ligt midden in het historische centrum van Ostuni, op een steenworp afstand van de kathedraal. Het huisje is
geschikt voor twee tot vier personen en is voorzien van badkamer met toilet, bidet en
douche (warm water); airconditioning; koelkast; tv; dvd-speler; muziekinstallatie met
dock-station. Huurprijs: vanaf € 420,- per week (2 personen). Verhuurperiode: 1 mei
t/m 30 september.
Trullo Vallegna

Echt vakantie, echt genieten!
www.jiba.nl

Boek vóór 1 april 2013 en krijg (bij een
boeking van 2 weken of langer) een korting van € 50,- op de huursom, plus een
fles goede wijn uit de streek. Kijk voor meer
informatie en boekingen op www.ostuni.nl.

Op 4 kilometer van Ostuni, midden in de Valle d’Itria, is een authentieke trullo te huur,
met dikke muren die ervoor zorgen dat het binnen heerlijk koel blijft als het buiten
warm is. De trullo is geschikt voor twee personen en voorzien van een binnen- en buitenkeuken; badkamer met toilet, bad en douche; buitendouche (koud en warm water);
open haard; koelkast; tv; muziekinstallatie met dock-station. Huurprijs: vanaf € 340,per week. Verhuurperiode: 1 mei t/m 30 september.
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