




Salento är nästan helt platt så 
att cykla igenom Salento passar 
för alla. Vi cyklar cirka 30 – 50 
kilometer om dagen framförallt 
på mindre vägar, varvat med 
raster vid havet och guidade 
turer. Salento Bici Tour har fi-
losofin att cykla långsamt för losofin att cykla långsamt för 
att njuta av landskapet och 
kulturen i alla dess aspekter.

Resvägen

Dag 1: Ankomst till Lecce
Dag 2: Från Lecce till Otranto
Dag 3: Inlandet nära Otranto
Dag 4: Parkvägen Otranto till Leuca
Dag 5: Gallipoli och joniska kusten
Dag 6: Inlandet kring Gallipoli
Dag 7: Tillbaka till LecceDag 7: Tillbaka till Lecce
Dag 8: Avresa 









Vi börjar morgonen med att ta oss 
uppför Salentos västkust, där klippor-
na ger vika för breda stränder med kri-
stallklart vatten. 
Efter några kilometer beger vi oss iväg 
från kusten och inåt landet, genom 
olivlundar inneslutna av stenmurar, 
till en bondgård för en liten matla-
gningskurs; vi får lära oss göra 
hemgjord pasta samt provsmakning av 
ekologiska produkter från trakten. 
Vi fortsätter sedan till Gallipoli, där vi 
får njuta av en aperitif. Denna lilla 
fiskeby som ligger på en ö är slående 
med dess ljus, dess gränder och dess 
fiskmarknad. Efter en läcker glass, 
cyklar vi vidare mot San Mauro kyrkan: 
en av de många gömda skatterna i 
detta land, med en gammal bysantinsk detta land, med en gammal bysantinsk 
fresk. Medan vi njuter av solnedgån-
gen cyklar vi mot Santa Caterina, en 
lugn by som gränsar till nationalpar-
ken Porto Selvaggio. 
På eftermiddagen finns det möjlighet 
att kajakpaddla i nationalparken.

Dag 5: 
Gallipoli och 
joniska kusten
128m

0km 65km

Kyrkan i San Mauro



Kyrkan Santa Caterinat

Det höga tornet, framför vårt Bed&Breakfast

En dag tillägnad Gallipolis omgivning. 
Första etappen går till Sannicola för att 
upptäcka dess underjordiska 
oljekvarn, sedan vidare till Tuglie med 
dess fantastiska "bondekultur 
museum". 
Vi cyklar igenom Neviano för att se Vi cyklar igenom Neviano för att se 
ruinerna av Macugno klostret, och 
sedan Cutrofiano där vi stannar till i 
”Parco dei fossili”. 
Vi äter lunch på den biologiska Vi äter lunch på den biologiska 
restaurangen på gården Piccapane och 
där får vi om vi vill, själva plocka 
grönsakerna som Giuseppe sedan 
tillagar tillsammans med andra 
specialiteter, allt biologiskt odlat.
På eftermiddagen kommer vi fram till På eftermiddagen kommer vi fram till 
Galatina, där vi kan se kyrkan Santa 
Caterina d’Alessandria med sina många 
fresker i Giottos stil, samt den vackra 
gamla delen av byn. Sedan ett besök 
hos vintillverkaren Santi Dimitris för 
att ser hur man framställer olja och 
vin, naturligtvis följt av vin och vin, naturligtvis följt av vin och 
ostprovning.
Vi tar oss tillbaka till Santa Caterina 
med tåg och för dem som vill, en 
utflykt till fots i nationalparken Porto 
Selvaggio.
Middag på egen hand.

Dag 6:
Inlandet kring 
Gallipoli
118m

0km 48km



Mellan Nardò och Copertino

Piazza del Duomo, Lecce

Keramiker

Resans sista dag. Vi cyklar tillbaka mot Lecce, genom 
jordbruksmark, där man kan se flera befästa 
”masserie” (lantgårdar som rustade mot pirat 
angrepp på 1600-talet; murarna har ofta såväl 
skottgluggar som lönngångar) samt hus från 
1800-talet som är karaktäristiskt för landskapet i 
detta område. Vi stannar i Nardò för att besöka den 
vackra gamla delen av staden i barockstil, och vackra gamla delen av staden i barockstil, och 
fortsätter därefter till Copertino för att se den 
imponerande borgen av normandiskt ursprung och 
höra berättelserna om skyddshelgonet: San 
Giuseppe, "det flygande helgonet".
Några kilometer före Lecce stannar vi till en sista 
gång, vid en terrakotta keramikverkstad, där de 
skickliga Martina bröderna använder och bevarar en 
gammal teknik för att arbeta med terrakotta 
keramik. Vi kommer fram till Lecce sent på 
eftermiddagen och på kvällen har vi middag på en av 
de bästa restaurangerna i staden.

Dag 8: Dag 8: Avresa
Efter en guidad tur runt en av de vackraste städerna i 
Italien är det dags att säga adjö till Salento!

Dag 7: 
Tillbakavägen
64m

0km 38km



Vad erbjuder vi:
- 7 övernattningar i singel-/dubbelrum i villor,    
 hotell och lantgårdar.  
- 7 frukostar.     
- 7 middagar eller luncher.    
- 3 provsmakningar av vin, ost och/eller typiska - 3 provsmakningar av vin, ost och/eller typiska    
 produkter.
- 1 matlagningskurs (hemgjord pasta). 
- Guide som finns med 24 timmar om dygnet.  
- Cykeluthyrning och extrautrustning (hybridcykel  
 med 21 växlar).
- Cykel assistans och mekaniker.
- Transport av bagage.   - Transport av bagage.   
- Försäkring.
- Hotell skatter och serviceavgifter.
- Inträde till museum.     

Kostnad:
Kostnad per person: 1390 
Enkelrumstillägg: 240 

Elektrisk cykel tillägg: 140 Elektrisk cykel tillägg: 140 

13-20 pril
18-25 maj 
  8-15 juni
14-21 september
12-19 oktober

Datum 2019:

8 dagar och 7 nätter




