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Hisnande klart är havet på Salentohalvön 
på Italiens klack. Här är Porto Cesareo 

på den Adriatiska sidan.
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Salentohalvön i landskapet Apulien kan man lita på 
när det gäller vädret. På våren och hösten är det 
allra bäst att åka hit. Redan i april och så sent som  
i oktober är det badbart.

Kommer man ändå hit när det är som varmast 
finns det många mil kust med vatten som skiftar från turkost 
till smaragdgrönt att svalka sig i. Antingen vid långa stränder 
med finkornig sand och sanddyner. Eller i små vikar omgär
dade av taggiga kalkstensklippor. Glöm inte badskorna!

Med bil följer vi den italienska klackens konturer. I hål
foten skvalpar Joniska havet ända ner till badorten Santa 
Maria di Leuca där Adriatiska havet börjar. Udden övervakas 
av en väldig vit fyr. Intill ligger en kyrka som är ett pilgrims
mål. Utbudet av kitschiga souvenirer med religiös prägel är 
stort. 

Högre upp längs kusten ligger lugna fiskebyar och 
 småstaden Otranto. Staden var romarrikets stora hamnstad 
österut och har en blodig historia. Kortväggen i katedralen 
täcks av inglasade dödskallar, ett minne från 1480 när en 
turkisk och venetiansk flotta slaktade alla kristna. 

Nu är det lugna gatan här, i hamnen guppar fiskebåtar  
i fascinerande turkost vatten. Innanför stadsmurarna går ett 
litet stråk där det säljs orrechiette, Apuliens nationalpasta, 
och taralli, en rund grissini med olika smaksättningar, samt 
platta lädersandaler, färggrann keramik och tingeltangel. En 
och annan turistbuss dimper ner här, men man  kan inte 
beskylla staden för att vara väldigt turistig. 

Och det är det som är så skönt med Salentohalvön. Det är 
förvisso ett populärt resmål bland italienare. Och svenskarna 
har fått upp ögonen för området sedan Ryanair började med 
direktflyg till Brindisi från Sverige. Men det finns ingen 
massturism.

På Salentohalvön består vissa badorter bara av villakvarter 
med sommarhus och någon restaurang. I många av små
byarna vi kör igenom ser vi inte en människa. 

Lite mer folkliv är det i småstäderna i inlandet som Spec
chia eller Tricase. Horder av farbröder håller ställningarna 
dagen lång på gator och torg. På kvällarna ansluter finklädda 
bybor av annat kön och ålder och vandrar piazzan fram. 

Men man åker definitivt inte till Salentohalvön för hålli
gång. Däremot för aktiv semester som cykling, vandring, 
klättring eller kajak, windsurfing och dykning. 

Salentohalvön består av en platå med branter ner mot 
havet, inte helt olikt Öland. Längs fält med olivlundar kring
gärdade av stengärdsgårdar cyklar vi genom ett moln av 
dofter från Medelhavets alla örter. 

Det finns kartor men är man inte begåvad med överjor

Allt om Resors reporter åkte till Salentohalvön, längst ner på 
Italiens oexploaterade klack. Och fann kristallklart vatten, 

klippiga vikar och långa stränder, sömniga byar, en stolthet 
över maten och vinet och många möjligheter till en aktiv 

semester. 

TEXT: CAJSA HÖGBERG   FOTO: THINKSTOCK, CAJSA HÖGBERG  

Upptäck Apulien 
– Italiens klack 

Upplev mer: Apulien

”Längs fält med olivlundar 
cyklar vi genom ett moln 

av dofter”
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diskt bra lokalsinne är det säkrare att följa med på en guidad 
cykeltur med Salento Bici Tour. Även i bil är det en utmaning 
att hitta rätt. Kartorna stämmer inte med verkligheten. 

Vill man ha mer strapatser ska man vända sig till Salento-
verticale, klätterentusiaster som ordnar vandringar av olika 
längd och svårighetsgrad. Davide, från norra Italien, tog sin 
dator och bosatte sig på en camping för att kombinera 
 konsultjobbet med uteliv.

Nu sprintar han framför oss uppför en stig från havet för 
att visa en nyligen upptäckt grotta. Davide är övertygad om 
att Salento framöver kommer att bli lika känt som Mallorca 
för sina klätter- och dykmöjligheter. 

Grottans höga vita kalkstensvalv ger en sakral känsla. Vi 
pustar i skuggan. Före vandringen har vi smakat enorma 
mängder småplock, olika inläggningar som finoccio marino, 
(havsfänkål som växer i strandkanten), bönor, smålökar, 
charkuterier bruschetta och hemgjorda röror. 

I Italien är det ingen motsättning mellan vandring och 
livsnjutning. Var man än kommer spelar maten och drycken 
en central roll. Apulien är Italiens största olivoljeproducent. 
Överallt träffar vi på entusiaster som värnar om mattraditio-
nerna. 

”Överallt träffar vi på  
entusiaster som värnar om 

mattraditionerna” 

Staden Tricase några kilometer
från havet är liten, sömnig 

och trivsam.

Upplev mer: Apulien

På guidad 
cykeltur med 

Salento Bici Tour.

Mat och dryck
spelar en central roll

i Apulien. 
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 Underbart badbart. Norr om lilla hamn- 
och turiststaden Otranto ligger Torre Sant 

Andrea, en av alla platser på Salentohalvön 
med  kristallklart vatten. 

Bonusfakta: Har du tur i Apulien så hamnar du på någon gatu- eller torgfest där de spelar         pizzica, lokal musik som är släkt med tarantella. Pizzica finns också på Spotify.
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”På familjegården  
får turisterna lära sig att 

laga pasta från  
grunden”

Avhoppade arkitekten Carlo odlar ekologiskt på Masseria 
nonno Tore i Tricase. Pastan lagas på capellivete, ett  
urvete som även glutenallergiker tål. På familjegården  
får både barn och turister lära sig att laga pasta från  
grunden. Eller bara äta en rustik lantmiddag för 250 kronor 
inklusive vin. 

På Castel di Salve tog Francesco Winspeare i början på 
1990-talet upp familjens vinodlartraditoner. Med sikte på att 
höja kvaliteten på vinet gjort på bland annat kryddigt 
 fruktiga negroamaro- och primitivodruvor. Apulien har fram 
till nyligen varit mer känt för sina bulkviner men nu kommer 
det allt fler kvalitetsviner.

Några mil därifrån, utanför Gallipoli, ligger Cantina 
Coppola. Där tillverkas dessertvinet Tafuri med passito-
metoden, på torkade druvor. Det har vunnit prestigefulla 
priser. I den trivsamma vinkällaren anordnas provsmakning 
av vin med många tilltugg, mjuka gräddiga mozzarellaostar, 
zucchinirullar med kapris och sardell, frittata och till det söta 
vinet en bit hård kvittengelé. Efter maten åker vi vagn efter 
traktor genom vin- och olivodlingar. Och ser var allt det goda 
kommer ifrån.

Pastasorten orecchiette 
är en av traktens 

specialiteter.

”Pastan lagas på 
capellivete, ett 

urvete som även 
glutenallergiker tål” 
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Bonusfakta: Har du tur i Apulien så hamnar du på någon gatu- eller torgfest där de spelar         pizzica, lokal musik som är släkt med tarantella. Pizzica finns också på Spotify.

”Här finns det många mil kust 
med vatten som skiftar från turkost 

till smaragdgrönt att svalka sig i”

Upplev mer: Apulien



Upplev mer: Apulien

Tricase Porto längs 
adriatkusten är väl värt 
ett stopp och ett dopp. 

Champagnerian på restaurang
L’Incanto i Il Ciolo.

I världsarvsklassade 
Alberobello finns 
3 000 trullihus. 

SVERIGES STÖRSTA AMERIKAPROGRAM
Swanson´s är specialiserad på resor till Amerika 
och har varit så i mer än 35 år. I vår nya Idéhand-
bok hittar du alla de klassiska arrangemangen men 
även fl era nyheter. Två nya rundresor; Södern 
och Texas som utöver musik och whiskey besöker 
Arkansas och alla de större sevärdheterna i Texas. 
New England och Kanada i bästa höstdräkt, char-
miga kuststäder och vacker natur. Dessutom två 
nya bilpaket till New England. Nytt kombina-
tionspaket New York och Miami Beach.

Hämta program på din resebyrå eller beställ hos:

Tfn 0479-144 70 • E-mail: info@swansons.se • www.swansons.se

Bästa sättet att uppleva Amerika 
är på en omfattande rundresa med 
svensk guide. Se hela Amerika på 
Kust till Kust eller delar på Cali-
fornia Dreaming. Stora Musik-
resan som låter er träffa kända mu-
sikprofi ler. Dessutom tre rundresor 
till Sydamerika.

Vi erbjuder ett 30-tal färdiga bilpaket. 
Bil/hotell är förbokade och ett omfat-
tande broschyrmaterial inkl färdmanual 
medföljer. The Bourbon Musical 
Tour kombinerar musik i Nashville och 
Memphis med besök på whiskeydestil-
lerier. Två nya turer till New England. 

Färdiga paketresor till ett 20-tal destina-
tioner, bl a New York, Florida, Kalifornien 
och Hawaii. Weekendresor och veckopa-
ket. Tre Storstäder med New York, Los 
Angeles och  San Francisco. Kryssnings-
paket från New York, Florida och Hawaii. 
Många kombinationsmöjligheter.

SAS fl yger direkt till San Francisco. 
Start-, Weekend- och Veckopaket med 
svensk färdledning, ankomsttrans-
fer och sightseeing. Rundresa San 
Francisco är ett komplett veckoprogram 
med svensk färdledning, fem utfl ykter, 
daglig frukost m m.

San Francisco New York varje vecka Rundresor

Genom Swanson´s kan du skräddarsy  
din resa. Du bestämmer själv res-
längd, hotellstandard och resroute.  
Vi erbjuder fl yg, bil, husbil, buss, 
motorcykel, tåg, bilpaket, kryssningar, 
hotell, motell, rancher m m.

Swanson’s har det största utbudet av 
resor till världsmetropolen. Start-, 
Weekend-, Veckopaket och Rundre-
sor. Avresor varje vecka. Stort utbud 
av utfl ykter. Svensk färdledning, 
ankomsttransfer och sightseeing in-
går i alla paket.

Drive America Paketresor Vi skräddarsyr

För sjunde
året i rad!

Vald till Sveriges 
bästa Specialist- 

researrangör 2014
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Resfakta
Resa hit: Flyg med SAS till Brindisi eller 
Bari med mellanlandning. Flygresa 
med Ryanair till Skavsta-Bergamo och 
Bergamo-Bari går också att tråckla 
ihop på egen hand.

Bästa tiden: April–juni och september–
oktober. På somrarna är det 30–40 
grader.

Restid: Tre timmar och fem minuter 
med Ryanair. Med mellanlandning tar 
det betydligt längre tid.

Valuta: Euro.

Prisnivå: Forex semesterindex för  
Italien är 91 men priserna här är lägre 
än i norra Italien. 

Bra att veta: Ta med reseparlör, lexikon 
eller lexikonapp. I småbyarna på landet 
är det skralt med engelsk kunskaperna. 
Bästa sättet att ta sig runt är med bil. 
Lita inte 100 procent på kartor och 
vägskyltar. Ha tålamod. Apulien är lite 
svårnavigerat.

Ta dig runt: Bästa sättet är med hyrbil. 
Det finns bussar, (som går sällan), och 
tåg (som är långsamma). Men någon 
dag kan det vara kul att se landskapet 
från rälsen. 

Läs mer: www.viaggiarein puglia.it 
www.italiantouristoffice.se

se & göra
1 Ha båtskoj
GALLIPOLI
I en båt med glasbotten kan man åka ut 
sent på kvällen och kombinera aperitivon 
med fiskspan. Escursioni La Torre ordnar 
också fester, fiske- och grotturer längs 
kusten. Salento in Barca anordnar seglingar 
och hyr även ut segelbåt i Gallipoli.
Porto Turistico Torre Vado, Gallipolli
www.escursionilatorre.org
www.salentoinbarca.it

2 Aktiv semester i Italien
SALENTOHALVÖN
Salento Verticale anordnar trekking, klätt-
ring, äventyrsklättring längs vattnet för 
erfarana, mountain bike- och kajakturer. 
Man utgår från Gagliano del Capo, Leuca. 
Salento Bici Tour är specialiserad på cykel-
turer med olika svårighetsgrad, längd och 
teman. Utflykterna utgår från exempelvis 
Salignano eller Casareno.
www.salentobicitour.org
www.salentoverticale.it

äta & dricka
3 Rustik och ekologiskt
MASSERIA NONNO TORE
Enkel och sympatisk agriturismo där 
 ägarparet brinner för ekoodling och gamla 
 varianter av tomater, kronärtskocka och 
vindruvor. Den rustika och generösa 
 middagen bokas i förväg.  
Pris: Cirka 250 kronor inklusive vin.
Contrada Madonna di Loreto, Tricase
www.masserianonnotore.it

4 Retró
CASTRIGNANO DEL CAPO
Ägaren återvände efter många år i hotell-
branschen i London och öppnade denna 
restaurang med det gamla  apuliska köket. 
Mycket grönt som marinerade vallmoblad, 
bönor och handgjord pasta. 
Pris: Meny cirka 220–250 kronor.
Via X1 Febbraio 2, Castrignano del Capo
www.salentoretro.com

bo bra
5 Bo på lantgård
MASSERIA TERRA D’OTRANTO
Masseria Terra d’Otranto är en agriturismo 
på en större lantgård en knapp mil inåt 
landet från Porto Badisco. 
Pris: Lägenheter kostar 285–475 kronor/
person och natt beroende på säsong.
Strada Comunale Uggiano, Porto Badisco, 
Otranto
www.masseriaterradotranto.it

Apulien
ITALIEN

6 Palatslikt hem
PALAZZO ROLLO
Mitt i den lite större staden Lecce har Elena 
Andretta och hennes mamma förvandlat 
familjens palatslika hem till ett trivsamt 
B&B. I Palazzo Rollo finns alla möbler kvar 
från Elenas uppväxt. 
Pris: 665–1 200 kr/natt för ett dubbelrum.
Via Vittorio Emmanuele 11, 14, Lecce
www.palazzorollo.it

7 Utsikt mot turkost hav
PALAZZO DE MORI
Ett fint B&B helt inrett i vitt innanför ring-
muren i hamnstaden Otranto. Terrass med 
utsikt över hamnens turkosa vatten. 
Pris: Tvåbäddsrum från 1 100 kr/natt 
 beroende på säsong. 
Bastione dei Pelasgi, Otranto
www.palazzodemori.it

shoppa smart
Mat och dryck
Apulien är känt för sin goda mat och dryck, 
som till exempel sött passitovin, någon 
flaska negro amarovin och naturligtvis oliv-
olja. Vinotto liknar balsamico men är sötare 
och finns i olika smaker. Orrechiette, och  
taralli är andra delikatesser. Låt också 
vacuumpacka en stor bit pecorino-ost  
och capocollo som är ett slags lufttorkad 
fläskkarré. 

Upplev mer: Apulien

GUIDE:


